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Precuvântare
Vorbind despre starea de decădere morală a lumii din zilele din
urmă, Hristos spune că ea avea să fie la fel ca şi pe vremea lui
Noe şi a lui Lot, înainte de potop şi de nimicirea cetăţilor Sodomei
şi Gomorei. Dumnezeu priveşte asupra lumii stricate de astăzi cu
aceiaşi indignare, ca şi asupra lumii dinainte de potop, când „Domnul
a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate închipuirile
gândurilor din inima lui, erau îndreptate în fiecare zi numai spre
rău“. — Geneza 6, 5.
„Starea lumii noastre este alarmantă. Oriunde ne îndreptăm privirea vedem debilitate, chipuri pipernicite, membre paralizate, capete
diformate şi schilodiri de orice fel. Păcatul, nelegiuirea şi violarea
legilor naturii sunt cauza acestor îngrămădiri de jale şi suferinţe
asupra oamenilor, O mare parte din tineretul care trăieşte astăzi este
fără valoare. Deprinderile lor stricate le nimicesc energia şi aduc
asupra lor boli scârboase şi complicate.“ (Un apel solemn, 8)
Cum se mai poate pune stavilă unui astfel de potop de nelegiuire
şi prin ce mijloc s-ar îmbunătăţi starea morală a tineretului nostru?
[3] Numai prin citirea de cărţi morale, iar nu a romanelor senzaţionale.
Cea dinţii carte care trebuie pusă în mâinile copiilor şi tinerilor
noştri, trebuie să fie Biblia. Familia este piatra unghiulară a societăţii
şi dacă ea este călăuzită de principiile moralei creştine, atunci va
influenţa în bine societatea, dar dacă este coruptă şi abătută dela
principiile morale, influenţa ei va strica şi pe cei din jurul ei.
Dumnezeu n-a lăsat lumea absolut în voia soartei ei fatale, ci i˜a
pus la îndemână un element de moralizare salvator, şi acesta este
Vestirea Evangheliei. Ori de câte ori Evanghelia a fost vestită, în
mod serios unui popor sau unei naţiuni, a urmat o reînnoire morală.
Istoria Creştinismului şi a Protestantismului confirmă aceasta cu
prisosinţă. Civilizaţia adevărată nu e decât un produs al influenţei
Evangheliei. Oriunde au pătruns razele Evangheliei, au adus şi o
schimbare morală. Ţările cele mai degradate moraliceşte sunt acelea
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cari fie ca n-au auzit niciodată Evanghelia, fie că au auzit-o dar au
lepădat-o.
Evanghelia, deşi însemnează Veste buna, ea nu trebuie sa fie numai atât. Ea nu trebuie să fie vestită numai ca o teorie simplă despre
moştenirea vieţii şi fericirii viitoare, ci şi ca o putere moralizatoare.
într-un cer curat şi sfânt nu pot intra decât cei curăţiţi şi sfinţiţi prin
Evanghelie. Despre Hristos se spune că „El va mântui pe poporul
Lui de păcatele lor“. — Matei 1, 21. Tot astfel Evanghelia Sa are
de scop să mântuiască pe poporul Lui de păcatele lor. Dacă vestirea
Evangheliei nu are ca urmare despărţirea oamenilor de păcat, atunci
această vestire e zadarnică.
Dintre toate păcatele, cel care a avut urmări mai degradatoare
asupra lumii, atât înainte de potop, înainte de distrugerea Sodomei,
cit şi în toate timpurile*, a fost păcatul desfrânării. O reformă spre
îndreptare? trebuie să înceapă de aici şi cât mai degrabă. Acest păcat
nu-l găsim, numai la oamenii majori, ci chiar şi la copii. Cei majori
vorbesc despre plăcerile şi faptele lor desfrânate în faţa copiilor şi [4]
stârnesc la aceştia curiozitatea de a gusta şi ei din cupa voluptăţilor şi
a desfrâului. De aici s-a înmulţit ¦păcatul onaniei la copii şi în deosebi
la băieţi, un viciu care are urmări dezastruoase asupra sănătăţii
trupeşti, mintale şi morale a copiilor. „Nervii sensibili ai creierului şiau pierdut vigoarea sănătăţii lor, din pricina aţâţărilor bolnăvicioase
pentru a satisface o dorinţă nefirească a unei pofte senzuale. Nervii
creierului, care comunică cu întregul organism, sunt singurul mijloc
prin care Cerul poate comunica cu omul şi sa influenţeze lăuntrul
vieţii sale. Orice lucru care deranjează circulaţia curenţilor electrici
în sistemul nervos slăbeşte energia puterilor vitale, iar rezultatul este
tocirea simţurilor spirituale.“ (Testimonies for the Church 2:347).
Dacă nervii creierului sunt unicul mijloc prin care Cerul poate
comunica cu omul, atunci cât de important este de a păstra acest
sanctuar, acest post de transmisiune în cea mai desăvârşită curăţie.
Căci dacă acest aparat este deranjat sau profanat, atunci cerul nu ne
mai poate trimite soliile sale de har. Făgăduinţa revărsării Spiritului
Sfânt nu se va realiza cu noi, până ce nu vom deveni un popor curat
şi sfânt.
„După aceia voi turna Duhul Meu peste orice făptură, fii şi fiicele
voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri
vor avea vedenii.“ (Ioel 1, 28).

„Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne
curativi de orice închinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem
sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu“ (2 Corinteni 7, 1).
Scopul acestei cărţi este, de a lumina pe părinţi cu privire la
păcatul mânjirii morale a tinerilor şi copiilor şi a urmărilor grozave
ale acestui păcat şi a-i stimula să ia măsurile necesare însoţite de
post şi rugăciune, ca să curăţească. odraslele lor de acest viciu. Ea
[5] conţine totuşi o învăţătură importantă pentru toţi bărbaţii şi femeile
de toate vârstele, şi de aceea această cărticică nu trebuie sa lipsească
din nici o casă.
În nădejdea că, iubiţii cititori, vor înţelege influenţa moralizatoare
a acestei cărţi, şi o vor cili şi răspândi ca pe o solie cerească, facem,
sacrificiul de a o traduce, tipări şi pune în mâinile lor.
Editorii.
[6]
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Un obiceiu ce stăpâneşte cu tărie pe oameni. . . . . . . . . . . . . . . 32
Abuzuri conjugale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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vii

viii

Un apel solemn
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Distracţii pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64
65
65
68
68
69
70

Capitolul 1 — Un apel solemn către mame
Motivul pentru care mă adresez mamelor, în privinţa acestui
subiect, este, pentru că şi eu sunt o mamă, şi mă simt îngrijorată
pentru acei copii şi tineri cari, prin vicii ascunse (onanie) se ruinează
pe ei înşişi atât pentru această lume, cât şi pentru cea viitoare. Să
cercetăm deci mai aproape acest subiect, din punct de vedere fizic,
mintal şi moral.
Mamelor, să privim mai întâi la rezultatele acestui viciu asupra
puterii fizice. N-aţi observat la copii voştri scumpi lipsa frumuseţii fizice, a tăriei şi a puterii de stăpânire de sine? N-aţi observat
cum boala lor progresează mai repede de cum v-aţi aşteptat, incit
încurcă chiar dibăcia voastră şi chiar pe a doctorilor? Voi ascultaţi
la numeroasele lor plângeri de durere de cap, de catar, de ameţeli,
nervozitate, dureri la umeri şi la coastă, lipsă de poftă de mâncare;
dureri în spate şi la mâini, insomnie, călduri noaptea, simţuri de oboseală dimineaţa, şi o istovire mare după orice muncă, când aţi văzut
vigoarea tine.-reţii lor dispărând, şi aţi observat feţele lor palide, sau
rumene peste măsură, dar v-aţi ridicat voi să priviţi mai adânc şi
să cercetaţi care este cauza acestei slăbiri fizice? Aţi observat voi
[7]
mortalitatea uimitoare printre tineret?
N-aţi observat voi o lipsă în sănătatea mintală a copiilor voştri?
N-aţi observat că umblarea lor arată uncie extreme; că ei nu sunt
atenţi, şi că se arată nervoşi, când le vorbiţi şi sunt iritaţi? N-aţi
observat, că atunci, când sunt puşi să facă vreo treabă, ci privesc
visători, ca şi când mintea lor ar fi în altă parte? Iar când îşi vin
în fire, nu sunt voioşi a pune mâna la lucru — cu toată inima —
şi lucrul lor e plin de greşeli, şi arată atâta lipsă de atenţie? Nu vă
miraţi voi că ei sunt atât de uituci? Cele mai simple şi mai repetate
instrucţiuni sunt uitate. Ei poate sunt voioşi să înveţe, dar aceasta
nu le este de nici un folos. Mintea lor nu poate păstra ce li s-a spus.
când vor să se folosească de cunoştinţele lor, pe care le-au căpătat
printr-un studiu aspru, de lipsesc, fiind pierdute prin sitele memoriei
lor. N-aţi observat că ei n-au plăcere a se angaja în nici-o lucrare
9

10

Un apel solemn

activă? Şi ne voioşia lor de a stărui pentru îndeplinirea lucrului pe
care l-au întreprins cu toată sforţarea puterilor mintale şi fizice?
Tendinţa multora dintre aceştia este de a trăi în trândăvie.
N-aţi văzut că faţa lor este mereu întunecoasă, şi tristă, şi un
caracter posomorit în acei cari altădată erau veseli, buni şi cordiali?
Ei sunt uşori excitaţi la gelozie şi dispuşi a vedea lucrurile tot în
rău, şi pe când voi lucraţi spre binele lor, ei îşi închipuie că sunteţi
vrăjmaşii lor, şi că i-aţi mustra şi le-aţi pune restricţii inutile.
V-aţi întrebat, unde vor sfârşi toate acestea, când aţi privit asupra
copiilor voştri, din punct de vedere moral? N-aţi observat neascultarea crescândă în copii, cum şi nemulţumirea şi nerăbdarea lor, când
sunt puşi sub observaţie?
N-aţi fost alarmaţi de nesocotirea autorităţii părinteşti, din partea lor, care au împovărat inimile părinţilor lor cu durere, şi le-au
încărunţit părul înainte de vreme? N-aţi constatat voi lipsa lor de
sinceritate în copiii voştri, pe care ei au posedat-o odată, şi pe care
[8] aţi administrat-o în ei altădată. La unii copii se observă chiar pe
feţele lor trăsăturile aspre ale răutăţii lor.
N-aţi fost întristaţi şi îngrijoraţi voi, când aţi văzut în copiii voştri
dorinţa puternică de a fi împreună cu sexul celălalt, şi dispoziţia pe
care ei o posedă, de a se putea întovărăşi cu acesta, încă din cea
mai fragedă copilărie? Fetele voastre au fost obiectul de conversaţie
al băieţilor; şi feciorii voştri au fost obiectul de discuţie al fetelor.
Aceşti tineri îşi manifestă preferinţa lor pentru cutare sau cutare
tânără sau tânăr, şi sfaturile şi avertismentele voastre nu produc
decât puţină schimbare. Pasiunea oarbă stăpâneşte consideraţiile
raţiunii. Şi cu toate că voi aţi mustrat poate manifestaţia exterioară
a patimii lor senzuale, şi v-aţi încredinţat de promisiunile lor de
îndreptare, dar, — spre îngrijorarea voastră, — nu constataţi la ei
nici-o schimbare, decât că ei ascund chestiunea din faţa voastră. între
tineri şi tinere sunt multe întovărăşiri şi întâlniri secrete. Ei umblă
pe calea dorinţelor lor şi sunt stăpâniţi de patimile lor, până ce voi
sunteţi surprinşi poate de o căsătorie prematură, sau sunteţi făcuţi
de ruşine de către aceia cari, printr-o purtare nobilă ar fi trebuit să
vă aducă respect şi cinste. Căsătoriile timpurii se înmulţesc. Băieţii
şi fetele intră în legături de căsătorie, cu o dragoste şi judecată
neajunsă la maturitate, şi fără simţăminte nobile şi înălţătoare, şi fac
legământul căsătoriei, conduşi fiind doar de patimile lor. Adesea ci
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fac alegerea consoartei lor fără cunoştinţa mamei, care a vegheat
asupra lor şi a îngrijit de ei din cea mai fragedă copilărie a lor.
Primejdia legăturii timpurii dintre băieţi şi fete.
Îndrăgostirile formate în copilărie au avut adesea ca rezultat
o unire (în căsătorie) foarte nenorocită, sau o despărţire ruşinoasă.
Legăturile timpurii, dacă se fac fără consimţământul părinţilor, foarte [9]
rar ajung fericite. Afecţiunile tinerilor trebuiesc înfrânate până ce vor
deveni maturi în deajuns şi până ce experienţa îi va face onorabili şi
siguri faţă de primejdiile lor. Acei cari nu vor să li se pună restricţii
vor fi în primejdia de a duce târâş o existenţă nenorocită. Un tânăr
care nu a trecut încă de 19 ani este un sărman judecător pentru a
se potrivi cu o persoană, tot aşa de tânără ca şi el însuşi, spre a-i fi
tovarăşă de viaţă. După ce judecata lor devine mai matură, ei se văd
legaţi pe viaţă de alte persoane, şi poate nu sunt toate aşa potrivite
spre a face fericiţi pe fiecare. Atunci, în loc de a-şi face o soartă
mai bună, învinuiri reciproce survin între dânşii, şi înstrăinarea se
măreşte, până ce fiecare devine indiferent şi neglijent faţă de celălalt.
Niciun cuvânt josnic nu lipseşte din vorbirea lor în casă. Chiar
atmosfera este otrăvită prin cuvinte lipsite de iubire şi reproşuri
amare. Urmaşii unei astfel de familii sunt puşi într-o condiţie şi mai
defavorabilă decât sunt părinţii lor. Din astfel de anturaj, din astfel
de exemple, ce putem aştepta dela ei, dacă timpul va mai dura?
Mamelor, marea cauză a acestor rele fizice, mintale, şi morale,
este viciul ascuns (onania), care aţâţă patimile, şi imaginaţia şi duce
la desfrânare şi adulter. Acest viciu distruge constituţia multora, şi-i
pregăteşte pentru tot felul de boli. Şi să permitem oare copiilor noştri
ca să apuce pe calea distrugerii de sine?
Mamelor, priviţi pe copiii voştri din punct de vedere religios.
Fireşte, vă doare inima, când vedeţi pe copiii voştri slăbiţi la corp şi la
minte dar nu vă doare şi mai mult inima, când îi vedeţi aproape morţi
faţă de cele spirituale, aşa încât ei nu mai au decât puţină dorinţă
după bunătatea şi frumuseţea caracterului şi după idealuri sfinte?
Onania este distrugătorul tuturor năzuinţelor hotărâte şi serioase,
şi al puterii de voinţă, care este necesară unui suflet pentru a-şi
forma un caracter bun şi religios. Toţi acei care au un adevărat sens
despre ce însemnează a fi creştin, ştiu că urmaşii lui Hristos sunt sub [10]
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aceeaşi obligaţie, ca şi ucenicii Săi, de a aduce toate patimile lor, cum
şi puterile lor fizice şi facultăţile mintale, în deplină supunere sub
voinţa Sa. Acei cari sunt stăpâniţi de patimile lor nu pot fi urmaşii lui
Hristos. Ei sunt prea devotaţi în serviciul stăpânului lor, făuritorului
oricărui rău, de a părăsi obiceiurile lor stricate, şi de a alege serviciul
lui Hristos.
Mamele evlavioase vor întreba cu cea mai mare îngrijorare:
Vor oare copiii noştri să continue a practica obiceiuri cari să-i facă
nedestoinici pentru orice poziţie eu răspundere în această viaţă?
Vor ei să sacrifice frumuseţea, sănătatea, intelectul, şi toată speranţa
pentru cer, cum şi orice lucru vrednic de dorit, atât în viaţa aceasta,
cât şi în cea viitoare, la demonul patimilor? Dea Dumnezeu, ca
lucrurile să devină altfel; şi ca copiii noştri, cari ne sunt atât de
scumpi, să poată asculta de glasul avertizării, şi să aleagă calea
curăţiei şi a sfinţeniei.
Este de cea mai mare importanţă de a învăţa pe copiii noştri
stăpânire de sine, încă din pruncie, şi să-i deprindem a supune voinţa
lor sub voinţa altora. Iar dacă se întâmplă să aibă nefericirea de
a învăţa obiceiuri rele, fără să cunoască toate rezultatele lor rele,
ei pot fi reformaţi, prin apelarea la raţiunea lor, şi convingându-i,
că asemenea obiceiuri le ruinează constituţia şi le strică mintea.
Noi trebuie să le arătăm, că persoanele stricate vor folosi orice
argumentaţie pentru a linişti teama lor trezită, şi să-i facă să continue
mai departe în satisfacerea obiceiurilor vătămătoare. Oricare ar fi
pretenţiile lor, ei sunt, cu siguranţă, vrăjmaşii lor şi agenţii lui Satana.
Virtutea şi curăţia sunt de mare preţ. Aceste trăsături preţioase sunt
de origine cerească. Ele fac pe Dumnezeu prietenul nostru, şi ne
uneşte strâns cu tronul Său.
Satana stăpâneşte minţile tinerilor, şi noi trebuie să lucrăm în
[11] mod hotărât şi credincios pentru a-i salva.
Chiar şi copiii mici practică acest viciu, şi acesta creşte şi se
întăreşte tot mai mult, paralel cu vârsta lor, până ce orice facultate
nobilă a trupului şi a sufletului este degradată. Mulţi ar fi putut să fie
salvaţi, dacă ar fi fost instruiţi cu grije, cu privire la influenţa acestui
obiceiu asupra sănătăţii lor. Ei nu-şi dau seama de faptul, că, prin
aceasta, îşi aduc asupra lor înşişi multă suferinţă. Copiii care s-au
deprins cu acest viciu, par a fi fermecaţi de diavolul, de a împărtăşi
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şi altora această dorinţă josnică, înavuţind chiar şi pe copiii mici
acest obiceiu.
Mamelor, voi nu puteţi fi destul de cu grije de a împiedica pe
copiii voştri ca să nu se deprindă cu obiceiuri josnice. E mai uşor a-i
păzi de acest rău, decât să-i scapi de el, după ce l-au învăţat. Vecinii
pot permite copiilor lor să vină la voi acasă, ca să petreacă serile
şi nopţile împreună cu copiii voştri. Aici sunteţi puse la încercare,
ca să alegeţi una din două: sau să riscaţi a supăra pe vecinii voştri,
trimiţându-le copiii acasă, sau să le faceţi plăcerea, de a lăsa pe copiii
lor să stea împreună cu copiii voştri, şi a-i expune primejdiei, de a
fi instruiţi în acea cunoştinţă care ar fi pentru ei un blestem în toată
viaţa lor.
Spre a păzi pe copiii mei de corupţie, nu le-am permis să doarmă
într-un pat, şi nici într-o singură cameră cu alţi copii, şi, când împrejurările de călătorie cereau, eu făceam mai bine pentru copiii mei un
pat restrâns jos pe pardoseală, decât să se culce împreună cu alţii.
Eu mă străduiam să nu-i las să vină în asociaţie cu copii asprii şi
brutali, şi le făgăduiam că voi face folosirea lor acasă cât de plăcută
şi fericită. Ţinând minţile şi mâinile lor ocupate, nu le mai rămâne
decât puţin timp, sau dispoziţie, ca să se joace pe stradă cu alţi copii,
şi să capete o educaţie de stradă.
O nenorocire care mi s-a întâmplat mie însumi, când eram de
nouă ani, mi-a ruinat sănătatea. Eu consideram aceasta ca o mare
[12]
pagubă şi murmuram din cauza aceasta.
Dar după câţiva ani, cu am privit chestiunea cu totul altfel: Am
privit-o în lumina unei binecuvântări, după cum o privesc şi astăzi.
Fiind bolnăvicioasă, eram ţinută departe de societate, şi aceasta m-a
ţinut într-o neştiinţă binecuvântată cu privire la viciile ascunse ale
copiilor şi tinerilor. când am devenit apoi mamă, am auzit nişte femei
mărturisindu-şi reciproc acest păcat, — la o împrejurare oarecare,
— cari îşi desăvârşiseră lucrarea de ruinare, şi pentru prima dată,
am aflat că există acest viciu. Totuşi eu nu aveam încă o concepţie
dreaptă despre existenţa acestui viciu, şi despre vătămarea adusă
sănătăţii prin el, până în urmă, târziu.
Tineretul practică acest viciu într-o măsură mare, înainte de
vârsta pubertăţii lor, fără să-şi dea seama, în acest timp, de urmările
grozave, pe cari acest viciu le are asupra constituţiei lor corporale.
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Dar în această perioadă critică, de trecere în vârsta pubertăţii, natura
îi face să simtă violarea anterioară a legilor sale.
când mama vede fiica ei lâncezind şi descurajată, şi numai cu
puţină vigoare în ea, iritându-se uşor, tresărind deodată şi devenind
nervoasă, când i se vorbeşte ceva, ea se îngrijorează şi se teme că nu
va ajunge la maturitate cu o bună constituţie corporală. Ea o scuteşte,
pe cât posibil, de la orice lucrare activă, şi consultă, îngrijorată, pe
doctori, cari îi prescriu vreo reţetă, fără a cerceta mai de aproape, sau
a sugera mamei nebănuitoare cauza probabilă a îmbolnăvirii fiicei ei.
în cele mai multe cazuri, viciul ascuns (onania) este adevărata cauză
a numeroaselor îmbolnăviri ale tineretului. Acest viciu nimiceşte
forţele mintale şi slăbesc sistemul; şi până ce acest obicei, care aduce
astfel de rezultate, nu este lepădat, nici-o însănătoşire durabilă nu
poate să aibă loc. A scuti pe tineri de o muncă sănătoasă este cea
mai rea cale pe care pot apuca părinţii. Atunci viaţa lor este fără
scop, mintea şi mâinile sunt neocupate, iar imaginaţiei active i se
[13] lasă libertatea de a-şi găsi plăcerea în cugete necurate şi nesănătoase.
în această stare, ei sunt şi mai mult înclinaţi a practica şi mai liber
acest viciu, care a pus temelia tuturor îmbolnăvirilor lor.
Păziţi-vă copiii de molipsire!
Mamelor, este o crimă din partea voastră, că vă permiteţi a
rămâne în neştiinţă cu privire la obiceiurile copiilor voştri. Dacă ei
sunt curaţi, atunci păstraţi-i curaţi. Fortificaţi sufletele lor tinere, şi
pregătiţi-i să aibă oroare faţă de acest viciu distrugător de sănătate şi
de suflete. Păziţi-i, ca nişte mame credincioase, de a nu fi molipsiţi
de acest viciu, prin întovărăşirea cu orice ceată de copii.. Păstraţi-i,
ca pe nişte giuvaeruri preţioase, departe de influenţa corupătoare a
acestui secol. Dacă vă aflaţi într-o situaţie, aşa încât nu puteţi să-i
ţine-ţi întotdeauna izolaţi de societatea altor copii, aşa după cum
voi aţi dori, atunci lăsaţi ca vizitele copiilor voştri să fie făcute în
prezenţa voastră, şi în nici un caz nu permiteţi tovarăşilor ca să se
culce cu copiii voştri într-un pat, sau chiar şi în aceeaşi odaie. Vă va
fi mult mai uşor să preveniţi un. rău, decât să-l vindecaţi după aceea.
Dacă copiii voştri practică acest viciu, ei pot fi în primejdia de
a recurge la minciuni spre a vă induce în eroare. Dar mamelor, voi
nu trebuie să vă daţi mulţumite atât de uşor, încetând cu cercetările
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voastre. Voi nu trebuie sâ vă odihniţi, până ce nu veţi fi satisfăcute pe
deplin. Sănătatea şi sufletele acelora pe cari îi iubiţi sunt în primejdie,
şi aceasta este care dă cea mai înaltă importanţă acestei chestiuni. O
veghere hotărâtă şi o cercetare de aproape, cu toată încercarea lor de
a se eschiva şi de a se preface, descopere, în general, adevărata stare
a lucrurilor. Atunci, mama trebuie să le înfăţişeze această chestiune
în adevărata ei lumină, şi să le arate tendinţa josnică şi degradatoare
a acestui viciu. Străduiţi-vă să-i convingeţi, că satisfacerea acestui
păcat va distruge stima de sine şi nobleţea caracterului, va ruina
sănătatea şi moralul, iar petele lui murdare vor şterge din suflet [14]
iubirea de Dumnezeu şi de frumuseţea sfinţeniei. Mama trebuie
să urmărească această chestiune până ce va avea îndeajuns dovezi
evidente, că acest obiceiu nu mai este practicat.
Calea pe care o apucă cele mai multe mame, la educarea copiilor
lor, în acest secol primejdios, este vătămător copiilor. Procedeul lor
pregăteşte calea spre a face ca ruina lor să fie şi mai sigură. Unele
mame deschid uşa cu propriile lor mâini şi invită în realitate pe
diavolul ca să intre la ele, pentru că permit fiicelor lor să ducă o
viaţă de trândăvie, sau, ceea ce este puţin mai bine, le lasă să-şi
petreacă timpul cu croşetarea de diferite garnituri, sau cu brodatul,
şi îşi angajează o altă fată în casă pentru a face serviciile, pe care
ar trebui să le facă copiii lor. Dar făcând astfel, ele neglijează alte
ramuri esenţiale de educaţie, şi comit o mare nedreptate faţă de
copiii lor, care, când ajung la vârsta matură se simt încurcaţi, văzând
că le lipseşte cunoştinţa necesară pentru îndeplinirea acestor datorii
din viaţă.
Mamele trebuie să-şi instruiască fetele, cu privire la legile vieţii.
Ele trebuie să-şi cunoască propriul lor organism, şi raportul ce-1 are
mâncarea, băutura şi deprinderile zilnice faţă de sănătate, şi faţă de
o constituţie corporală sănătoasă, fără de care orice altă ştiinţă nu va
fi decât de puţin folos.
Ajutorul fiicelor va aduce adesea mari foloase mamei în lucrarea
ei, căci o vor putea înlocui uneori la serviciul bucătăriei, şi aceasta
nu numai că o va scuti de cheltuieli (pentru servitoare), ci se va
dovedi şi ca un folos continuu pentru copiii ei.
De aceea trebuie să li se dea ocazia să lucreze şi să fie introduse
în societate; dar sub influenţa directă a mamelor lor, a căror datorie
este, de a instrui cu răbdare odraslele preţioase încredinţate purtării
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lor de grije. în felul acesta se va închide uşa contra multor rele, pe
[15] care o servitoare, le-ar putea aduce într-o familie. În puţine zile, ea
ar putea exercita o influenţă puternică asupra copiilor din familie, şi
să iniţieze fiicele voastre în obiceiul de a înşela şi în a practica acest
viciu.
Copiii trebuiesc instruiţi încă din vârstă fragedă ca să dea ajutor,
şi să împartă povara cu părinţii lor. Făcând astfel, ci pot fi o mare binecuvântare, uşurând grijile mamei împovărate. Fiind astfel ocupaţi
cu o lucrare activă, timpul nu li se va mai părea plictisitor, şi ei vor
avea mai puţină ocazie de a se asocia cu tovarăşi uşuratici, flecari şi
neascultători, ale căror relaţii rele pot veşteji întreaga viaţă a unei
fete inocente, stricându-i buna purtare.
Ocupaţia activă nu va lăsa decât puţin timp copiilor pentru a
invita ispitele lui Satana. Ei vor fi adesea obosiţi, dar aceasta nu le va
face rău. Natura va reface vigoarea şi puterea lor în orele somnului
lor, dacă legile ei nu sunt violate. Persoanele obosite în totul au prea
puţină înclinaţie spre vicii ascunse.
Mamele permit singure ca să fie înşelate cu privire la fetele
lor. când sunt puse la lucru, şi ele par a lâncezi şi a fi indispuse,
mama indulgentă se teme, ca nu cumva să le obosească prea mult, şi
le uşurează sarcina lor, Astfel mama suportă povara peste măsură
de grea a lucrului, care ar fi trebuit să fie săvârşit de fete. Multe
mame, dacă ar recunoaşte realitatea lucrurilor, atunci ele ar vedea,
că nu munca a fost care le-a cauzat atâtea greutăţi, ci obiceiurile
rele au nimicit energiile vitale, şi au adus asupra lor un sentiment
de slăbiciune şi de mare debilitate. în astfel de cazuri, dacă mamele
liberează pe fiicele lor de muncă activă, atunci ele, făcând astfel, le
dau în realitate ocazie să fie trândave, rezervându-şi energiile spre a
le consuma pe altarul poftelor. Ele dau astfel la o parte stavila şi dau
minţii libertatea de a apuca pe o cale rea, pe care îşi vor îndeplini
[16] mai sigur lucrarea de ruinare de sine.
Degenerarea generală a lumii.
Starea lumii noastre este alarmantă. Oriunde ne îndreptăm privirea vedem debilitate, chipuri pipernicite, membre paralizate, capete
diformate şi schilodiri de orice fel. Păcatul, crima şi violarea legilor
naturii sunt cauza acestei îngrămădiri de jale şi suferinţe, asupra
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oamenilor. O mare parte din tineretul care trăieşte acum este fără
valoare. Deprinderile lor stricate le nimicesc energia şi aduc asupra
lor boli scârboase şi complicate. Părinţii nebănuitori vor recurge
tot mereu la dibăcia doctorilor, cari le prescriu medicamente, deşi
cunosc în general cauza reală a pierderii sănătăţii; totuşi de teama ca
să nu-i jignească şi să nu-şi piardă clienţii, ei tac, când datoria lor de
doctori credincioşi ar fi, să expună lămurit cauza reală a slăbiciunii.
Medicamentele lor nu fac decât să adauge încă o povară asupra naturii de care s-a abuzat, spre a se lupta împotriva lor; şi în această luptă,
natura cade adesea înfrântă, iar victima moare. Prietenii privesc atuncea asupra morţii, ca la o dispensaţie misterioasă a Providenţei, pe
când partea cea cu mult mai misterioasă a chestiunii, este, că natura
s-a luptat cit -a putut împotriva violării legilor ei. Sănătatea, raţiunea
şi viaţa sunt sacrificate pe altarul poftelor corupte.
Copiii cari practică viciul onaniei înainte de pubertate, sau în
perioada de trecere la vârstă de bărbat sau de femeie vârstnică, vor
trebui să-şi achite pedeapsa pentru violarea legilor naturii, tocmai în
această perioadă critică a vieţii lor. Mulţi se scoboară în mormânt
de timpuriu, în timp ce alţii au destulă putere de constituţie ca să
treacă peste această cercare. Dacă acest obiceiu rău este continuat
dela vârsta de cincisprezece ani în sus, natura va protesta împotriva
abuzului suferit, şi va continua să-l suporte, totuşi îi va face să sufere pedeapsa pentru călcările legilor ei, îndeosebi dela vârsta de
patruzeci şi cinci de ani, prin numeroase dureri în trup, şi diferite [17]
îmbolnăviri, ca atacarea ficatului şi a plămânilor, îmbolnăvirea rinichilor şi cancer şi tumoare. Unele din maşinăriile fine ale naturii fac
loc, lăsând asupra organelor rămase să îndeplinească o muncă şi mai
grea, cari aduc perturbare în aranjamentul cel fin al naturii, şi adesea
urmează o prăbuşire a întregului trup, şi rezultatul este moartea.
Mamelor, daţi copiilor voştri destul de lucru. Şi chiar dacă obosesc, aceasta nu le va vătăma sănătatea. Este o mare diferenţă între
oboseală şi istovire. Trândăvia nu este favorabilă pentru sănătatea fizică, mintală sau morală. Ea deschide uşa şi invită pe Satana să intre,
care ştie să profite de ocazie, spre a prinde pe tineri în cursele lui.
Prin trândăvie, nu numai că se slăbeşte puterea morală şi pornirile
pătimaşe se măresc, ci îngerii lui Satana pun în totul stăpânire peste
întreaga cetăţuie a minţii, şi silesc conştiinţa ca să cedeze patimilor
josnice. Noi trebuie să învăţăm pe copiii noştri! a se deprinde cu
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ocupaţii, cari cer răbdare. Să ne ferim a fi prea indulgenţi cu ei. când
ei întâmpină greutăţi în lucrarea lor, trebuie să le ajutăm ca să le
biruiască, iar nu ca să treacă peste ele. Poate fi mai uşor pentru noi să
lăsăm acel lucru, ce trebuie făcut atuncea, pentru mai târziu;dar, în
cazul acesta noi neglijăm a-i învăţa o lecţie folositoare şi preţioasă,
de a ne putea sprijini pe copiii noştri, şi pregătesc calea, în cele
din urmă, pentru a ne face şi mai multe griji. Noi trebuie să trezim
în copiii noştri principii generoase şi nobile,şi să-i îndemnăm la
ocupaţii active, cari îi vor feri de multe ispite, şi le vor face viaţa mai
fericită.
Legătura dintre dietă şi morală.
Voi surorilor, cari sunteţi mame, noi suntem răspunzătoare într-o
mare măsură pentru sănătatea fizică, mintală şi morală a copiilor
[18] noştri. Noi putem face mult pentru ei, dacă îi învăţăm deprinderi
bune de vieţuire. Noi le putem arăta, prin exemplul nostru, că sănătatea depinde în mare măsură de noi înşine, şi de aceea ei să nu
violeze legile ei. Nu trebuie a ne face ca obiceiu, du a pune pe mesele
noastre astfel de alimente cari sunt vătămătoare sănătăţii copiilor
noştri. Alimentele noastre trebuiesc preparate fără condimente. Tocană cu carne, prăjituri, dulceţuri şi ospătari cu mâncăruri de carne
şi sosuri, provoacă în trup o excitare şi aţâţă patimile animalice. Noi
trebuie să învăţăm pe copiii noştri ca să se deprindă cu tăgăduirea
de sine: şi că trebuie dusă în viaţă o mare luptă cu eul personal, de a
înfrâna patimile, şi a le aduce la supunere faţă de facultăţile mintale
şi morale.
Iubite surori, vă rog să folosiţi mai puţin timp la bucătărie, pentru
a pregăti mâncăruri, cari să momească apetitul, şi să vă sleiţi astfel
puterile, pe cari Dumnezeu vi le-a dat spre a le folosi pentru scopuri
mai bune. O dietă simplă şi hrănitoare nu cere atâta muncă uriaşă
pentru pregătirea mâncărilor. Noi trebuie să folosim mai mult timp
pentru rugăciuni umilite şi serioase înaintea lui Dumnezeu pentru
înţelepciunea de a creşte pe copiii noştri după disciplina Domnului.
Sănătatea Spiritului depinde de sănătatea trupului. Ca părinţi creştini,
noi suntem obligaţi a educa pe copiii noştri cu privire la legile vieţii.
Trebuie a-i învăţa prin principiu şi exemplu, că noi nu trăim ca să
mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Noi trebuie să trezim în copiii
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noştri o iubire pentru nobleţea spiritului şi pentru un caracter curat
şi virtuos. Şi pentru a-i întări în preceptele moralei, şi în iubirea de
cele spirituale, trebuie să rânduim astfel felul nostru de viaţă, de a
ne dispensa de alimentele cu carne, şi a folosi o dietă din cereale,
[19]
zarzavaturi şi fructe.
Puterea exemplului.
Mamelor,ce lucrare aveţi de făcut voi în familiile voastre? Voi
poate întrebaţi: Cum să vindecăm relele existente? Cum să începem
lucrarea? Dacă aveţi lipsă de înţelepciune, mergeţi la Dumnezeu. El
ne-a promis că ne va da cu mina largă. Rugaţi-vă mult şi stăruitor
pentru ajutor divin. O singură regulă nu poate fi urmărită în orice
caz. Exercitarea unei meditaţii sfinţitoare este necesară acum. Nu
fiţi pripite şi agitate şi nu vă apropiaţi de copiii voştri cu un spirit
dojenitor. Un astfel de procedeu va provoca în ei o răzvrătire. Voi
trebuie să meditaţi adânc la fiece procedeu nedrept, pe care l-aţi
aplicat, care ar putea deschide calea lui Satana, de-a amăgi pe copiii
voştri prin ispitirile lui. Dacă nu i-aţi instruit cu privire la violarea
legilor sănătăţii, atunci ruşinea va cădea asupra voastră. Atunci voi
aţi neglijat o datorie importantă, rezultatul se va vedea în obiceiurile
rele ale copiilor voştri. Dar înainte de a învăţa pe copiii voştri stăpânirea de sine, trebuie să învăţaţi mai întâi voi să vă stăpâniţi. Dacă
vă agitaţi uşor, şi deveniţi nerăbdătoare, cum veţi putea convinge
pe copiii voştri despre necesitatea de a-şi stăpâni patimile lor? Cu
stăpânire de sine şi cu cele mai adânci sentimente de simpatie şi
de milă, să vă apropiaţi de copiii voştri rătăcitori, şi să le prezentaţi
cu credincioşie lucrarea sigură de ruinare a constituţiei lor, dacă
merg mai departe pe calea pe care au apucat şi dacă ei îşi slăbesc
puterea lor fizică şi mintală, atunci şi moralul va decade, şi că prin
aceasta ei păcătuiesc nu numai împotriva lor înşişi, ci şi împotriva
lui Dumnezeu.
Trebuie să-i faceţi, pe cât posibil, să simtă, că ei, — păcătuind,
— insultă pe Dumnezeu, care este un Dumnezeu curat şi sfânt: şi
că umblarea lor nu este bine plăcută Marelui Cercetător al inimilor
nimic nu este ascuns înaintea ochilor Lui. Dacă puteţi, îndrumaţi
pe copiii voştri, să facă o astfel de pocăinţă, care e bine plăcută de [20]
Dumnezeu, şi că nu ne vom căi niciodată de întristarea care duce

20

Un apel solemn

la pocăinţă salvatoare, ci lucrarea trebuie făcută radicală şi reforma
sigură. Ei se vor întrista nu numai pentru păcatele cunoscute: ci
îşi vor vedea deprinderile lor în adevăratul lor caracter grav, şi se
vor simţi îndemnaţi să le mărturisească lui Dumnezeu, fără nici-o
rezervă, şi El îi va ierta. Ei se vor întrista pentru umblarea lor rea, căci
au displăcut lui Dumnezeu, păcătuind împotriva Lui şi necinstindu-şi
propriile lor trupuri înaintea Celui care i-a creat, şi care cere de la
dânşii să înfăţişeze trupurile lor ca o jertfă vie, sfântă şi bine-primită
Lui. Aceasta este slujba lor raţională.
„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu
sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe
Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu“.
— 1 Corinteni 6, 19-20.
Voi trebuie să încurajaţi pe copiii voştri şi să le spuneţi, că un
Dumnezeu milostiv va primi o pocăinţă sinceră şi din inimă, şi
va binecuvânta sforţările lor, de a se curaţi de orice închinăciune
a cărnii şi a spiritului. Satana văzând că pierde stăpânire asupra
minţilor copiilor voştri, ii năpădeşte cu ademenirile lui şi caută să-i
lege şi să-i facă să continue a practica acest viciu fermecat. Dar
printr-o hotărâre fermă, ei trebuie să reziste ispitirilor lui Satana,
de a-şi satisface patimile animalice, pentru că acestea sunt un păcat
împotriva lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să-şi permită a apuca pe un
teren interzis, unde Satana să poată pune stăpânire asupra lor. Dacă
cer în umilinţă ajutor lui Dumnezeu, pentru a-şi păstra un cuget
curat, şi a-şi curaţi şi sfinţi imaginaţia, atunci Ei îi va asculta şi le
va împlini dorinţa. Dumnezeu nu i-a lăsat să piară în păcatele lor, ci
va ajuta pe cei slabi şi neputincioşi, dacă aceştia se vor preda Lui în
[21] credinţă.
Acei cari au practicat acest viciu ascuns până ce şi-au paralizat
puterea lor fizică şi mintală, poate că niciodată nu se vor mai vindeca
pe deplin de rezultatele violării legilor naturale; totuşi unica lor
salvare în această lume şi în cea viitoare depinde de o reformă
complectă. Orice abatere de la calea cea dreaptă, face vindecarea
şi mai lipsită de speranţă. Nimeni nu trebuie să se descurajeze, că
nu vede imediat o îmbunătăţire decisivă în sănătatea lor, după ce au
încetat cu acel obicei pătimaş pentru câtva timp.
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Dacă legile naturii n-au fost violate prea mult timp, atunci ea
îşi va exercita procesul de restabilire, deşi aceasta nu va putea fi
realizată numaidecât. Unii au violat însă atât de mult natura, încât
ea nu mai poate aduce o restabilire deplină. Fiecare va secera toată
viaţa sa, într-o măsură mai mare sau mai mică, roadele faptelor sale.
Noi nu învinuim pe toţi copiii care sunt slabi, să s-ar fi făcut
vinovaţi de aceste obiceiuri rele. Unii dintre ei au un suflet şi conştiinţă curată, dar care suferă din diferite alte cauze, care nu sunt sub
stăpânirea lor.
Un refugiu sigur.
Unica siguranţă pentru copiii noştri, faţă de orice obiceiu vicios,
este, a căuta să-i adăogăm la turma lui Hristos şi a-i pune sub păstorirea adevăratului şi credinciosului Păstor. El îi va scăpa de orice rău;
îi va ocroti faţă de orice primejdie, dacă ei vor asculta de glasul Său.
El zice: „Oile mele cunosc glasul Meu şi-Mi urmează“. în Hristos ei
vor găsi păşune, vor căpăta tărie şi speranţă şi nu vor mai fi supăraţi
de dorinţi nestatornice după ceva care sa le strice mintea şi să le
satisfacă inima. Atunci ei au găsit mărgăritarul preţios, şi sufletul
lor este liniştit. Plăcerile lor sunt acum de un caracter curat înălţător
şi ceresc. Nici-o amintire neplăcută nu-i, mai chinuieşte şi nici-o [22]
mustrare de conştiinţă. Asemenea plăceri spirituale nu slăbesc trupul
şi nu paralizează sufletul, ci le dă sănătate şi vigoare.
Împărtăşirea şi iubirea de Dumnezeu, practicarea sfinţeniei şi
nimicirea păcatului, sunt toate lucruri plăcute. Citirea cuvântului
lui Dumnezeu nu înviorează imaginaţia şi nu aţâţă patimile, ca un
roman cu povestiri născocite, ci încălzeşte, linişteşte, înalţă şi sfinţeşte inima. când tinerii sunt neliniştiţi, când sunt asaltaţi de ispite
grozave, atunci ei au privilegiul să se roage lui Dumnezeu. O ce
privilegiu măreţ! Fiinţele muritoare, din praf şi cenuşă, sunt admise,
prin mijlocirea lui Hristos, ca să intre în sala de audienţă a Cerului
Prea înalt. Prin astfel de exerciţii, sufletul este adus într-o apropiere simtă de Dumnezeu, şi este reînnoit în cunoştinţa şi sfinţenia
adevărată, şi împuternicit faţă de asalturile vrăjmaşului. Oricât de
înaltă ar fi mărturisirea cuiva,totuşi este sigur, că acei cari sunt voioşi a trăi după poftele trupului nu pot fi creştini. Ca servi ai lui
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Hristos,ocupaţiunea, meditaţia şi plăcerea lor trebuie să fie în lucruri
mult mai măreţe.
Mulţi nu-şi dau seama de păcătoşenia acestor obiceiuri şi despre
rezultatele lor sigure. E nevoie deci de o luminare, în această privinţă.
Unii, care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos, nu păcătuiesc numai
împotriva lui Dumnezeu, ci îşi ruinează şi sănătatea, totuşi rămân
sclavii patimilor lor corupte. Ei îşi simt conştiinţa lor vinovată, şi au
din ce în ce tot mai puţină înclinaţie de a se apropia de Dumnezeu
în rugăciune tainică. Ei pot păstra încă forma religiei, şi totuşi să fie
lipsiţi de harul lui Dumnezeu în inimă. Ei nu sunt devotaţi serviciului
Său, nu se încred în El, nu trăiesc spre mărirea Sa, n-au plăcere de
ordinele Sale şi nu se desfătează în El.
Prima poruncă somează pe orice fiinţă vie ca să iubească pe
Dumnezeu şi să-i servească cu toată puterea, cu toată inima, şi cu
[23] toată tăria ei. Pretinşii creştini trebuie să înţeleagă în mod deosebit
principiile unei ascultări bine primite.
Poate aştepta cineva ca Dumnezeu să primească o mărturisire de
formă, în timp ce inima nu este predată, şi el refuză să asculte de
poruncile Sale? Sacrificându-şi puterile fizice şi raţiunea pe altarul
poftei, cum pot aştepta astfel de oameni ca Dumnezeu să primească
serviciul lor netrebnic şi prost, în timp ce ei continuă a umbla pe
calea lor rea? Aceasta este egală cu o sinucidere; ca şi când ei şi-ar
pune pistolul pe propriul lor piept, distrugându-şi deodată viaţa. în
cazul întâi, ei lâncezesc mai mult timp, devenind tot mai debili şi
distrugându-şi treptat puterea vitală a constituţiei lor şi facultăţile
lor mintale; dar lucrarea decăderii este sigură. Cit timp trăiesc, ei
sunt un blestem pe pământ, — prin influenţa lor stricăcioasă, pe
care o exercită; sunt pietre de poticnire pentru păcătoşi, şi provoacă
amicilor lor amărăciuni şi o maro povară de nelinişte şi îngrijorare,
când văd semnele decăderii, şi dovezile zilnice despre intelectul lor
degenerat.
Distrugerea de sine şi pedepsirea ei
A lua viaţa cuiva deodată, nu este un păcat mai mare înaintea
Cerului, decât a distruge o viaţă în mod treptat, dar sigur. Persoanele
cari aduc asupra lor înşile o decadenţă sigură, prin faptele lor rele, vor
suferi pedeapsa, şi fără o pocăinţă radicală, ele nu vor fi admise apoi
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în cer, tot ca şi unul care distruge viaţa deodată. Voinţa lui Dumnezeu
stabileşte legătura dintre cauză şi efectele sale. Consecinţe grozave
sunt legate de cea mai mică violare a legii lui Dumnezeu. Toţi
caută să evite urmările, dar nu sunt voioşi să evite şi cauza care
aduce rezultatul. Dacă cauza este rea, efectul este la fel, şi cunoştinţa
[24]
acestuia trebuie să înfrâneze pe cel fără de lege.
Locuitorii cerului sunt desăvârşiţi, pentru că voinţa Lui Dumnezeu este bucuria lor şi plăcerea lor supremă Mulţi îşi distrug însă pe
pământ propria lor fericire, îşi strică sănătatea, şi violează o bună
conştiinţă, pentru că nu încetează să facă rău. Obligaţia de a omorî
lucrările trupului, cu patimile şi poftele sale, n-are nici un efect asupra lor. Deşi mărturisesc pe Hristos, totuşi ei nu sunt urmaşi Lui şi
nici nu vor putea să fie vreodată, până ce nu vor înceta să facă rău,
şi vor face fapte de dreptate.
Partea femeiească posedă mai puţină forţă vitală decât partea
bărbătească, şi femeile sunt foarte slăbite, din cauza aerului închis
şi neînviorător în care trăiesc. Rezultatul acestui abuz se vede în
diferite îmbolnăviri de catar, hidropizie, dureri de cap, pierderea
memoriei şi a vederii, mari slăbiciuni în spate şi şale, afecţiuni la
şira spinării, şi o continuă slăbire lăuntrică a creierului. Tumori
canceroase, care au dormitat în trup, în decursul vieţii, se inflamează
apoi, şi încep a roade şi a-şi săvârşi lucrarea lor destructivă. Spiritul
este adesea ruinat în totul şi excitat până la nebunie.
Unica speranţă pentru acei care practică obiceiuri josnice este,
de a o rupe cu ele pentru totdeauna, dacă pun vreun preţ pe sănătatea
lor, aici pe pământ, şi pe mântuirea lor, în viaţa viitoare. Dacă aceste
obiceiuri au fost satisfăcute un timp îndelungat, atunci se cere o
sforţare hotărâtă, pentru a rezista ispitei şi a refuza satisfacerea unei
pofte stricate. Acei cari se distrug pe sine, prin faptele lor proprii,
nu vor moşteni niciodată viaţa vecinica. Acei cari vor să continue a
abuza de sănătatea şi viaţa dată lor de Dumnezeu în această lume,
nu vor folosi cum trebuie sănătatea şi viaţa nemuritoare, nici chiar
dacă ar fi primiţi în împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu.
Practicarea obiceiurilor ascunse distruge, în mod sigur, forţele
[25]
vitale ale trupului.
Toate acţiunile vitale nefolositoare sunt urmate de o descurajare
corespunzătoare. Printre copii şi tineri, capitalul vital şi mintal sunt
adesea atât de împovărate, încă de timpuriu, incit rezultatul este pier-
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derea puterilor şi o mare istovire, care lasă trupul expus la tot felul
de boli. Şi acestea sunt urmate, mai totdeauna, de o uscăciune generală. Nimenea iau mai poate trăi, când energia fizică este epuizată.
Asemenea suflete trebuie să moară. Dumnezeu urăşte orice lucru
necurat, şi mânia Sa este peste toţi acei cari se dedau la o decădere
fizică treptată, dar sigură.
„Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu
este sfânt, care sunteţi voi.“ 1 Corinteni 3, 16, 17.
Acei care îşi strică propriile lor trupuri nu pot a se bucura de
favoarea lui Dumnezeu, până ce nu se vor pocăi în mod sincer, făcând o adevărată reformaţiune, şi „desăvârşind sfinţenie în temere
de Dumnezeu“. Nimeni nu poate să fie un creştin, care îşi satisface obiceiuri cari îi slăbesc organismul, aducându-l într-o stare de
degenerare a forţelor vitale, şi sfârşind în a aduce la o ruină complectă fiinţele, cari au fost făcute după chipul lui Dumnezeu. Această
mânjire morală va aduce răsplata sa sigură. Cauza va fi urmată de
rezultate. Acei cari mărturisesc a fi ucenici ai lui Hristos trebuie
să fie înălţători în toate cugetările şi acţiunile lor, şi să fie mereu
conştienţi, că trebuie să se pregătească pentru nemurire, şi că, dacă
vor sa fie mântuiţi, ei trebuie să fie fără pată şi fără zbârcitură, şi fără
ceva de felul acesta. Caracterul lor creştin trebuie să fie fără prihană,
altfel ei vor fi declaraţi ca nevrednici de a fi luaţi într-un cer sfânt,
spre a locui împreună cu fiinţele curate şi neprihănite în împărăţia
[26] lui Dumnezeu cea veşnică.
Lucrarea deosebită a lui Satana.
Lucrarea deosebită a lui Satana, în aceste zile de pe. urmă, este,
de a pune stăpânire asupra minţilor tineretului, de a ai corupe gândurile, şi de a le aţâţa patimile, bine ştiind,că în felul acesta,el îi poate
conduce la onanie, şi atunci toate facultăţile nobile ale spiritului lor
vor fi subjugate şi el îi va putea stăpâni şi a-i face să urmeze după
intenţiile lui. Toţi sunt fiinţe morale libere, şi ca atare, ei trebuie să-şi
călăuzească cugetele pe adevăratul canal de cugetare. Meditaţiile lor
trebuie să fie de aşa natură, încât să înalţe spiritul lor, şi să facă pe
Isus şi cerul ca subiecte ale cugetărilor lor. Aici este un câmp larg,
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pe care mintea poate petrece în siguranţă. Iar când Satana caută să
abată mintea voastră de la aceasta şi s-o îndrepte spre lucruri josnice
şi senzuale, atunci aduceţi-o înapoi, şi îndreptaţi-o către lucrurile
veşnice; şi când Domnul vede sforţările hotărâte făcute pentru a
păstra numai cugete curate, atunci El va atrage mintea, asemenea
unui magnet, şi va lămuri cugetele şi le va înnobila, curăţindu-le de
orice păcat ascuns. Să „răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime,
cari se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl
facem rob ascultării de Hristos.“ 2 Corinteni 10, 5.
Prima lucrare, pe care o au de făcut cei ce vor să se reformeze,
este, de a-şi curăţi imaginaţia. când cugetul este condus pe o cale
vicioasă, el trebuie restrâns ca să se ocupe numai cu subiecte curate şi
înălţătoare. când sunteţi ispitiţi a ceda unei imaginaţii stricate, atunci
alergaţi la tronul harului şi rugaţi-vă pentru tărie din cer. în puterea
lui Dumnezeu, imaginaţia poate fi disciplinată, ca să mediteze la
lucruri curate şi cereşti.
Unele personaje tinere cari s-au desprins cu obiceiurile josnice
din lume, caută să trezească curiozitatea altor suflete curioase, şi a
le transmite această cunoştinţă secretă, a cărei neştiinţă ar fi fost o
binecuvântare. Ei nu sunt mulţumiţi a practica singuri acest viciu, [27]
pe care l-au învăţat. Ei sunt minaţi de diavolul, ca să insufle şi altor
suflete această conştiinţă rea, şi să le strice buna lor purtare. Şi dacă
tinerii nu sunt stabiliţi în principii, ei vor fi corupţi. O pedeapsă grea
va veni însă asupra acelora cari permit lui Satana ca să-i folosească
ca unelte, de a îndepărta şi corupe sufletele altora. Un blestem greu
apasă asupra şarpelui din Eden, pentru că a fost mediul folosit de
Satana, de a ispiti pe primii noştri părinţi ca să păcătuiască; şi un
blestem greu de la Dumnezeu va veni peste acei cari se lasă a fi
unelte pentru a trânti pe alţi în pierzare. Şi cu toate că acei ce şi-au
permis să fie abătuţi, şi au Învăţat aceste obiceiuri josnice, vor suferi
pentru păcatele lor, totuşi, acei care i-au învăţat astfel vor avea să
sufere atât pentru păcatele lor proprii, cât şi pentru păcatele pe cari
le-au comis alţii. Pentru unii ca aceştia ar fi fost mai bine dacă nu
s-ar fi născut niciodată.
Acei cari doresc să aibă înţelepciunea care este de la Dumnezeu,
trebuie să devină proşti în ce priveşte cunoştinţa veacului acestuia,
pentru că să fie înţelepţi. Ei trebuie să-şi închidă ochii, ca să nu vadă
şi să nu înveţe răul. Ei trebuie să-şi închidă urechile, altfel vor auzi
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ceea ce este rău, şi vor primi o cunoştinţă care le va mânji curăţia
cugetelor şi a faptelor lor. De asemenea ei trebuie să-şi păzească
limba, altfel vor rosti cuvinte stricate, şi murdăria va fi găsită în gura
lor.
Izvorul de ajutor.
Toţi sunt răspunzători pentru faptele lor, săvârşite în timpul de
cercare din această lume. Toţi au putere a-şi stăpâni faptele. Dacă
sunt slabi în virtute şi în curăţia cugetelor şi-a faptelor lor, atunci
ei pot căpăta ajutor de la Amicul celor neputincioşi. Isus cunoaşte
[28] toate slăbiciunile firii omeneşti şi celui ce cere de la Dânsul, i se va
da putere, ca să biruiască cele mai puternice ispite. Toţi pot obţine
această putere, dacă o caută în umilinţă. Isus face o invitaţie fericită
la toţi cei osteniţi şi împovăraţi de păcate, ca să vină la Dânsul, care
e Amicul păcătosului. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi,
şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi
de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea
este uşoară.“ (Matei 11, 28-30).
Cei mai curioşi tineri pot învăţa aici în mod sigur la şcoala lui
Hristos aceea ce va fi spre binele lor prezent şi cel veşnic. Voinţa
neliniştită şi nesatisfăcută îşi va găsi aci odihnă. Concentrându-şi
toate cugetele şi simpatiile lor în Hristos, ei vor obţine adevărata
înţelepciune, care va fi pentru ei mai de preţ decât cele mai bogate
comori pamânteşti.
Mulţi aşa numiţi creştini nu lucrează stăruitor. Ei fac prea puţine
sforţări şi nu sunt voioşi a se tăgădui1 pe ei înşişi. Rugăciunea unor
creştini vii va fi, ca să fie „umpluţi de cunoştinţa volei Lui, în orice
fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să
vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în
orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în
cunoştinţa lui Dumnezeu; întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria
slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie.“
(Coloseni 1, 9-11), „în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii
şi ale ştiinţei.“ (Coloseni 2, 3).
Aici este adevărata cunoştinţă, care ar trebui să fie dorită şi
posedată de orice creştin. Această cunoştinţă nu va duce pe cineva
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la lipsă de evlavie. Ea nu va ruina organismul, şi nici nu va aduce [29]
un nor întunecos asupra spiritului; ci va transmite bucurii curate
şi o adevărată fericire. Aceasta înţelepciune este divină, şi curge
neîncetat din izvorul cel curat, care dă pace, bucurie şi sănătate.
Mulţi pretinşi creştini par chiar a nu avea nici-o dorinţă serioasă
după această, cunoştinţă cerească, şi rămân de bunăvoie în necunoştinţă despre harul divin, pe care au privilegiul să-l primească.
Unica siguranţă pentru tineret este, de a căuta această înţelepciune
preţioasă, care desigur va nimici orice dorinţă după o cunoştinţă
stricată.
Şi când ei au dobândit un gust pentru ceea ce este curat şi liniştit,
pentru bucuria plăcută a credinţei şi a sfinţeniei, orice simţământ al
fiinţei lor se va ridica cu oroare împotriva plăcerilor stricate. Toţi
pot alege viaţa, dacă voiesc. Ei se pot împotrivi păcatului, găsinduşi plăcerea în căile neprihănirii şi ale sfinţitei adevărate, şi vor fi
răsplătiţi cu viaţă veşnică în împărăţia netrecătoare a lui Dumnezeu.
Dacă aleg însă să-şi corupă. căile lor înaintea Domnului,
murdărindu-şi propriile lor trupuri şi săvârşind, păcatul sinuciderii,
ei pot face aceasta; dar trebuie să-şi amintească că se va ţine o judecată, şi cărţile se vor deschide şi ei vor fi judecaţi după cele scrise
în cărţi, potrivit cu faptele lor. O, ce raport înfricoşat şi mânjit va fi
deschis în faţa lor, despre cugetele lor ascunse şi despre faptele lor
josnice!
Sentinţa este pronunţată asupra lor, şi, excluşi din cetatea lui
Dumnezeu, ei vor pieri împreună cu cei nelegiuiţi şi nemernici.
Acum este timpul de pregătire. Nimeni nu trebuie să aştepte însă,
ca Dumnezeu să facă lucrarea de pregătire şi să-i facă destoinici, [30]
fără multe sforţări din partea lor. Este de datoria lor de a face fapte
de dreptate şi a săvârşi tot binele, ce stă în puterea lor de a-l face, în
puţinul timp care le-a fost îngăduit, înainte de închiderea timpului de
cercare, pentru ca să poată avea un raport curat în cer. Eu închei cu
invitaţia profetului: „întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră
cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel!“ (Ezechiel 33,
[31]
11.)

Capitolul 2 — Sentimentalismul
Eu cunosc o mulţime de cazuri, unde nişte femei socoteau căsătoria lor ca o nenorocire. Ele au citit la nuvele, până ce imaginaţia lor
s-a îmbolnăvit, şi ele trăiesc într-o lume a propriei lor închipuiri. Ele,
se consideră pe sine femei cu un suflet simţitor, şi cu un organism
superior şi delicat.
Ele se cred a fi ca nişte martire, care ar suferi prea mult, pentru
că, îşi închipuie ele, — soţii lor n-ar fi atât de delicaţi şi n-ar poseda
calităţi atât de superioare pe care ele să le pună deopotrivă cu pretinsele lor virtuţi şi cu organismele lor delicate. Aceste femei au vorbit
şi au cugetat, atât de mult la aceasta, până ce au devenit ca nişte
maniace, cu privire la acest subiect. Ele îşi închipuiau că meritul lor
e mai superior decât al altor muritori, şi că nu ar fi destul de plăcut
pentru sensibilitatea lor fină de a se întovărăşi cu oameni de jos.
Femeile de tipul acesta au o imaginaţie stricată, din cauza citirii
de nuvele, de romane visătoare şi de castele, trăind astfel într-o lume
imaginară. Ele nu-şi coboară ideile lor până la datoriile obişnuite,
dar necesare ale vieţii. Ele nu iau asupra lor poverile vieţii, care simt
[32] în calea lor, şi să caute a face căminul plăcut şi fericit pentru soţii lor.
Ele nu vor să poarte nici povara lor proprie. Ele aşteaptă, ca alţii să le
recunoască trebuinţele şi să le satisfacă, în timp ce ele au libertatea
de a găsi greşeli şi de a critica cât le place. Aceste femei au un
sentimentalism de dragoste bolnăvicioasă, fiind stăpânite neîncetat
de gândul, că nu ar fi apreciate; şi că soţii lor nu le-ar da toată
atenţia, pe care ele o merită. Din această cauză ele se consideră, în
închipuirea lor, a fi nişte martire.
Adevărul în această privinţă este următorul: Dacă ele s-ar dovedi
pe ele înşile folositoare, valoarea lor ar fi apreciată; dar dacă ele
umblă pe o cale de continuă pretenţie de simpatie şi atenţie de la
alţii, în timp ce ele nu se simt sub nici-o obligaţie de a răspunde cu
aceeaşi simpatie şi atenţie, ci trec pe de lături rezervate, reci, şi de
care nu te poţi apropia, ne purtând nici-o sarcină pentru alţii şi ne
având nici un simţ pentru suferinţa lor, atunci, în viaţa lor nu se poate
28
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găsi decât puţine calităţi preţioase şi de valoare. Aceste femei s-au [33]
educat pe sine spre a gândi, că, pentru ele, a fost o mare concesie de
a se căsători cu bărbaţii pe cari îi au; şi de aceea constituţia lor fină
nu va fi niciodată apreciată pe deplin; şi ele se comportă ca atare.
Ele văd toate lucrurile într-o lumină greşită. Ele nu merită pentru
bărbaţii lor. Ele aduc o continuă povară de griji şi răbdare, pe când ar
putea să ajute şi să ridice împreună cu soţii lor poverile vieţii, în loc
să viseze o viaţă nereală, pe care au găsit-o în nuvelele şi romanele
de dragoste pe cari le-au citit. Domnul să aibă milă de acei bărbaţi,
cari sunt legaţi de asemenea fiinţe netrebnice, cari nu ştiu să facă
altceva, decât să şadă, să mănânce, să se gătească şi să respire.
Aceste femei, cari îşi închipuie că ele ar poseda asemenea constituţii sensitive şi rafinate sunt nişte soţii şi mame foarte netrebnice.
Se mai întâmplă adesea cazul, că simpatiile lor sunt retrase de la
bărbaţii lor, cari sunt oameni practici şi folositori, şi îşi îndreaptă [34]
atenţiile către alţi bărbaţi, şi tot cu acelaşi sentimentalism de amor
bolnăvicios pretind simpatii de la alţii: le istorisesc despre cercările
lor, despre necazurile şi aspiraţiile lor, de a face vreo lucrare mai
înaltă şi mai superioară, şi dau pe faţă faptul, că viaţa lor conjugală
este o decepţie, şi o piedică în năzuinţele lor, de a face lucrarea pe
cari ele şi-o propusese s-o facă.
O, ce mizerie există în familiile cari ar putea fi fericite! Aceste
femei sunt un blestem pentru ele înşile şi pentru soţii lor.
Pretinzând că ar fi îngeri, ele au înnebunit, şi nu sunt decât nişte
poveri grele pentru alţii. Ele îşi neglijează datoriile obişnuite ale
vieţii, pe cari Domnul le-a încredinţat să le facă, şi sunt neliniştite şi
murmurătoare, aşteptând mereu să facă vreo lucrare mai uşoară, mai
superioară şi mai plăcută. Măgulindu-se a fi îngeri, ele s-au dovedit
a fi oameni, ca toţi ceilalţi.;
Ele sunt supărate, posomorite, indispuse şi geloase pe soţii lor,
pentru că cea mai mare parte din timpul lor nu-1 petrec în servirea
lor. Ele se plâng că au fost neglijate, în timp ce soţii lor fac chiar şi
lucrarea, pe care ele ar trebui s-o facă. Satana găseşte cu uşurinţă
intrare la această clasă. Ele nu au o iubire adevărată pentru nimeni,
decât pentru ele însele. Totuşi Satana le şopteşte că, dacă cutare sau
cutare ar fi soţul lor, ele ar fi într-adevăr fericite. Ele devin cu uşurinţă
victimele amăgirilor lui Satana, şi se înduplecă uşor a dezonora pe
soţii lor proprii, şi a călca legea lui Dumnezeu.
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Eu aş vrea să spun femeilor de felul descris mai sus: Voi puteţi
singure a vă făuri fericirea voastră sau a o distruge. Voi puteţi să
vă îmbunătăţiţi situaţia, sau s-o faceţi nesuferită. Calea pe care voi
mergeţi va propăşi sau fericirea, sau mizeria voastră proprie! Oare
acesta femei nu s-au gândit niciodată că soţii lor sunt siliţi să le
[35] suporte nevrednicia,răutatea şi critica lor,şi să le vadă plângând
pătimaşe, sub închipuirea că soarta lor ar fi vrednică de plâns? întradevăr, dispoziţia lor supărăcioasă şi posomorită răceşte simpatiile
soţilor lor pentru ele, şi-i face să caute simpatie, pace şi tihnă în
altă parte decât acasă. în locuinţa lor este o atmosferă otrăvită. Şi
căminul este pentru ei altceva, decât un loc de linişte, de pace şi de
fericire.
Un astfel de soţ este obiectul ispitirilor lui Satana şi simpatiile
lui sunt îndreptate către obiecte interzise, şi e momit a săvârşi vreo
nelegiuire şi a fi pierdut pentru vecie.
Misiunea femeii
Mare este lucrarea şi misiunea femeii, mai cu seamă a acelora
cari sunt soţii şi mame. Ele pot fi o binecuvântare pentru toţi cei
din jurul lor. Ele pot avea o influenţă puternică spre bine. Femeia
poate exercita o influenţă transformatoare, numai dacă voieşte să-şi
consacre lui Dumnezeu umblarea şi voinţa ei, şi dacă îl lasă să-i
stăpânească mintea pornirile şi întreaga ei fiinţă. Ea poate avea o
influenţă care tinde a rafina şi înnobila pe acei cu cari ea vine în
contact. Dar, în general, femeia nu-şi dă seama de puterea pe care o
posedă. Ea exercită o influenţă, în mod inconştient. Influenţa unei
vieţi sfinţite aduce, în mod firesc, o reînnoire a inimii. Aceasta este
rodul, care creşte, în mod firesc, în pomul cel bun al sădirii divine.
Eul personal este uitat şi contopit în viaţa lui Hristos. A fi bogat în
fapte bune este, pentru o astfel de persoană, tot aşa de firesc, ca şi
respiraţia. Ea trăieşte pentru a face altora bine, şi totuşi e gata a zice:
Eu sunt o slugă nefolositoare.
Dumnezeu a hotărât femeii misiunea ei, şi dacă ea, prin umblarea
ei modestă, face tot ce poate, spre a face din căminul ei un cer, dacă
îşi îndeplineşte, cu credincioşie şi din iubire, datoriile ei familiare,
[36] faţă de soţul şi de copiii ei, căutând neîncetat să facă să lumineze
o lumină sfântă din viaţa ei folositoare, curată şi virtuoasă, ca să
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lumineze la toţi cei din jurul ei, atunci ea face lucrarea încredinţată
ei de către Maestru, şi va auzi de pe buzele Sale cuvintele: „Bine,
slugă bună şi credincioasă, intră în bucuria Domnului tău“.
Aceste femei cari fac tot ce le vine la îndemână, cu voioşie
şi cu un spirit vesel, ajutând soţilor lor ca să-şi ducă sarcinile, şi
educând pe copiii lor pentru Dumnezeu, sunt misionare, în cel mai
înalt grad al cuvântului. Ele sunt angajate într-o ramură importantă
a marei lucrări ce trebuie făcută pe pământ, de a pregăti pe muritori
pentru o viaţă mai înaltă. Ele îşi vor primi plata lor. Copiii trebuie
educaţi pentru cer, şi pregătiţi ca să servească în curţile împărăţiei
lui Dumnezeu.
Una din greutăţile comunităţii.
Dacă părinţii, şi îndeosebi mamele, ar avea un adevărat sens
despre răspunderea lucrării, pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o
ca s-o facă, atunci ei nu s-ar amesteca în chestiunile cari privesc pe
aproapele lor, şi cu cari ei nu au nimic de a face. Nu s-ar lăsa atraşi
de obiceiul de a duce din casă în casă vorbe rele, ocupându-se de
greşelile şi de faptele nepotrivite ale aproapelui lor. Ei vor simţi o
povară de griji atât de mare, pentru proprii lor copii, încât ei nu vor
avea timp, ca să primească vreo de-faimă împotriva aproapelui. Purtătorii de vorbe rele şi de noutăţi sunt un blestem teribil pentru vecini
şi pentru comunitate. Două treimi din toate cercările comunităţii vin
din acest izvor.
Dumnezeu cere de la toţi să˜şi facă cu credincioşie datoriile lor
zilnice. Aceasta a fost mult neglijată de o mare parte dintre pretinşii
creştini. Mai cu seamă clasa, pe care am amintit-o mai sus, care îşi
închipuie, că ar face parte dintr-o ordine do fiinţe mai superioare
decât semenii lor muritori cari îi înconjoară, pierd din vedere datoria [37]
lor prezentă. Dar faptul, că simţurile Lor au apucat pe un asemenea
făgaş, este o dovadă, că ei sunt de o ordine inferioară, strâmţi la
minte, vanitoşi şi egoişti. Ei se simt a fi mult mai pe sus decât săracii
de rând şi umiliţii. Dar Isus spune, că tocmai pe unii ca aceştia
i-a chemat. Asemenea înfumuraţi se străduiesc a-şi asigura pentru
totdeauna poziţii, a câştiga aplauze şi a obţine împuternicirea de a
face vreo lucrare mare pe care alţii n-ar putea-o face. Dar simţul fin
al organismului lor rafinat se simte turburat a veni în contact cu cei
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umiliţi şi nenorociţi. Ei raţionează cu totul greşit. Motivul pentru
care ei ocolesc unele din aceste datorii este egoismul lor suprem.
Iubirea de sine este centrul tuturor faptelor şi motivelor lor.
Exemplul lui Hristos.
Maiestatea Corului, Căruia I se închină îngerii, care era bogat în
cinste, splendoare şi glorie, a venit pe pământ, şi când a fost găsit
la chip asemenea omului, El nu a invocat fineţea naturii Sale, ca
scuză, de a Se ţine pe sine departe de cei nenorociţi. El a fost găsit
în lucrarea Sa printre cei năpăstuiţi, sărmani, întristaţi şi nevoiaşi.
Hristos era personificarea fineţii şi a curăţiei. Viaţa şi caracterul Său
era de o nobleţe superioară, şi totuşi, în lucrarea Sa, El nu fu găsit
printre oamenii cu titluri şi renume, şi nici printre cei mai onoraţi
ai lumii, ci printre cei despreţuiţi şi nevoiaşi. „Eu am venit,“ zice
învăţătorul divin, „să mântuiesc ce era pierdut.“ Astfel Maiestatea
Cerului era găsită mereu lucrând ca să ajute la acei cari aveau cea
mai mare nevoie de ajutor. Fie, ca exemplul lui Hristos să fie o
înfruntare pentru scuzele acestei clase, care se simte atât de atrasă
de sărmanul lor Eu personal, spre a găsi ca o binecuvântare, pentru
[38] gustul lor rafinat şi pentru înalta lor chemare,de a veni în ajutorul
celor mai lipsiţi de ajutor. Unii ca aceştia iau o poziţie mai pe sus de
Domnul lor, şi în cele din urmă vor fi uimiţi, când vor găsi că, ei au
fost cu mult mai pe jos chiar decât aceea clasă, cu care ei au evitat să
se asocieze şi să lucreze, căci această clasă jignea firea lor rafinată şi
sensibilă. Este adevărat, nu întotdeauna pare plăcut şi atrăgător a se
uni cineva cu Maestrul său şi a conlucra cu El la ajutorarea tocmai a
acestei clase, care avea cea mai mare trebuinţă de ajutor. Dar aceasta
este lucrarea, pentru care Hristos S-a umilit s-o facă. Este oare servul
mai mare decât stăpânul Său? El ne-a dat un exemplu şi noi suntem
obligaţi a-l urma. Această datorie poate părea neplăcută, şi totuşi
noi suntem obligaţi a îndeplini tocmai o aşa lucrare.
Un obiceiu ce stăpâneşte cu tărie pe oameni.
Am fost adânc impresionată, când am văzut influenţa stăpânitoare, pe care patimile animalice au avut-o asupra bărbaţilor şi
femeilor cu o inteligenţă şi destoinicie nu din cele ordinare. Ei ar fi
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în stare să facă o bună lucrare, şi să exercite o influenţă puternică,
dacă nu ar fi fost robiţi de patimi josnice. Ei au ascultat la cele mai
solemne şi mai impresionante cuvântări despre judecată, care părea
a-i aduce înaintea tribunalului lui Dumnezeu, făcându-i să se înspăimânte şi să se cutremure, şi totuşi nici-o oră nu trecea după aceea şi
ei se dedau iarăşi la păcatul lor favorit şi fermecător, pângărindu-şi
propriile lor trupuri.
Ei au devenit atât de mult robi ai acestei crime teribile, încât
par a fi lipsiţi de puterea de a-şi stăpâni patimile. Noi am lucrat
pentru unii din aceştia în mod serios; i-am sfătuit, am plâns şi ne-am
rugat cu ei, şi totuşi am cunoscut, că chiar în mijlocul sforţărilor
noastre serioase şi a întristărilor noastre sufleteşti, puterea acestui
obiceiu păcătos a câştigat supremaţia. Aceste păcate erau comise şi
în acest timp. Conştiinţa unora dintre aceşti nelegiuiţi a fost trezită, [39]
prin atacuri repetate de boli, sau printr-o convingere puternică, şi
au avut atâtea remuşcări, încât au fost aduşi să facă mărturisire de
aceste lucruri, în adâncă umilinţă. Alţii sunt tot aşa de nelegiuiţi. Ei
au practicat acest păcat aproape întreaga lor viaţă, şi cu constituţia
lor ruinată, şi cu memoria lor ciuruită, recoltează rezultatul acestui
obiceiu primejdios, dar sunt prea mândri spre a şi le mărturisi. Ei
sunt ascunşi şi n-au arătat nici-o mustrare de conştiinţă pentru acest
mare păcat şi nelegiuire. Ei par a fi nesimţitori faţă de influenţa Spiritului lui Dumnezeu, între sfânt şi profan, ei nu fac nici-o deosebire.
Practica ordinară a unui astfel de viciu, atât de degradator, cum şi
profanarea propriilor lor trupuri nu i-a dus la lacrimi amare şi la o
căinţă din inima. Ei gândesc că păcatul lor e numai împotriva lor
înşişi. Aici ei fac o greşeală mare. când sunt bolnavi la trup şi suflet,
alţii sufăr din această cauză. Ei fac mereu greşeli; memoria le este
defectuoasă, şi imaginaţia slabă. Pretutindeni ies în evidenţă defecte,
cari atrag în suferinţă şi pe acei cu cari ei trăiesc împreună, şi cu cari
sunt întovărăşiţi. Aceştia sunt mâhniţi şi îndureraţi, pentru că aceste
lucruri sunt cunoscute şi de alţii.
Eu am amintit aceste cazuri, spre a ilustra puterea acestui viciu.
întreaga fiinţă este dedată la patimi josnice. Partea morală şi intelectuală este subjugată de puterile josnice. Trupul este enervat, şi
creierul este slăbit, Elementele, depozitate în el pentru a nutri sistemul, sunt risipite. Scurgerea pe care o sufere sistemul organic este
mare. Nervii cei fini ai creierului, fiind excitaţi printr-un procedeu
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vicios ne natural, se întunecă şi devin Într-o mare măsură paralizaţi.
Partea morală şi intelectuală se slăbeşte tot mai mult, în timp ce
patimile animalice devin tot mai tari, şi se dezvoltă tot mai mult prin
exercitarea lor. Este cu neputinţă a mai trezi pe deplin sensibilitatea
[40] morală a acelor persoane, care sunt dedate obiceiului de abuzare de
sine, ca să preţuiască lucrurile veşnice. Asemenea suflete nu mai
pot fi aduse acolo, de a-şi găsi plăcere în exerciţii spirituale. Cugete necurate captivează şi stăpânesc imaginaţia, farmecă mintea,
şi apoi urmează dorinţa cea mai ne stăpânită după fapte necurate.
Dacă mintea ar fi cultivată sa contempleze la subiecte înălţătoare, iar
imaginaţia ar fi educată să reflecteze la lucruri curate şi sfinte, atunci
ea ar fi întărită împotriva acestei satisfaceri teribile, înjositoare şi
distrugătoare a sufletului şi a trupului. Ea ar fi atunci deprinsă a se
ocupa cu plăcere cu lucruri înălţătoare, cereşti, curate şi sfinte, şi nu
ar mai putea fi atrasă de această-plăcere josnică, coruptă şi mârşavă.
Ce putem să spunem despre acei care trăiesc tocmai în lumina
strălucitoare a adevărului, totuşi practicând şi1 urmând pe o cale de
păcat şi crimă? Plăcerile interzise şi aţâţătoare au un farmec pentru
ei, şi-i ţin robi şi le stăpânesc întreaga fiinţă. Unii ca aceştia au
plăcere în nedreptate şi nelegiuire, şi trebuie să piară în afara de
cetatea lui Dumnezeu, ca orice lucru uricios.
Am căutat să trezesc pe părinţi la datoria lor dar ei dorm încă.
Copiii voştri practică vicii ascunse şi vă în-sală. Voi aveţi o încredere
necondiţionată în ei, încât îi credeţi prea buni şi prea nevinovaţi de
a fi capabili pentru a comite asemenea nelegiuiri ascunse. Părinţii
răsfaţă şi răzgâie pe copiii lor, şi-i încurajează la mândrie, când ar
trebui să le pună restricţii cu fermitate şi hotărâre. Ei se tem atât
de mult de spiritul lor încăpăţânat şi recalcitrant, încât le frică să
vină în atingere cu ei; dar, prin aceasta, ei se fac vinovaţi de păcatul
neglijenţei, care a caracterizat casa preotului Eli. Îndrumarea dată
de Petru este de cea mai mare importanţă pentru toţi acei cari se
luptă pentru nemurire. El se adresează celor ce au aceiaşi credinţă
preţioasă, cu cuvintele:
„Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au
[41] căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fi
înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu — şi ai Domnului nostru
Isus Hristos! Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte
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viaţa şi evlavia prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi
puterea Lui, prin care El nea dat făgăduinţele Lui nespus de mari
şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după
ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. De aceea
daţi-vă şi voi toate silinţele, ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu
fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea;
cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de
fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în
voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori, în ce priveşte
deplină cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are
aceste lucruri, este orb, umblă cu ochi închişi, şi a uitat că a fost
curăţit de vechile lui păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cât mai mult
să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră: căci, dacă faceţi lucrul
acesta, nu veţi greşi niciodată. în adevăr, în chipul acesta vi se va da
din belşug intrare în împărăţia vecinică a Domnului şi Mântuitorului
nostru Isus Hristos.“ (2 Petru 1, 11.)
Noi suntem într-o lume, în care lumina şi cunoştinţa abundă; şi
totuşi mulţi dintre cei ce pretind a fi de aceiaşi credinţă preţioasă
,stăruiesc într-o neştiinţă voită. Lumina străluceşte de jur împrejurul
lor; totuşi ei nu şi-o însuşesc. Părinţii nu văd necesitatea de a se
cultiva, şi de a obţine cunoştinţă, şi de a face un folos practic din
această cunoştinţă, în viaţa lor conjugală. Dacă ei ar urma după
îndrumarea apostolului, şi ar vieţui, după planul creşterii atunci n-ar
fi neroditori în cunoştinţa Domnului nostru Isus Hristos. Mulţi nu
înţeleg lucrarea sfinţirii. Aceasta este o lucrare progresivă, Ea nu se
îndeplineşte într-un singur ceas,sau într-o zi, şi după aceea, această
stare ajunsă să fie menţionată fără vreo sforţare specială din partea [42]
lor. Mulţi par a gândi, că au ajuns această ţintă, în timp ce ei de abia
au învăţat prima lecţie a creşterii.
Abuzuri conjugale
Mulţi părinţi nu obţin cunoştinţa cum să respecte viaţa conjugală.
Ei nu sunt veghetori, şi lasă pe Satana să câştige avantaj asupra,lor şi
să le stăpânească minţile şi viaţa. Ei nu pot vedea că Dumnezeu cere
dela dânşii ca să se abţină dela orice exces în viaţa lor conjugală. Dar
numai puţini simt ca datorie a lor, de a-şi stăpâni patimile. Ei s-au
unit în călătorie cu aleasa (alesul) inimii lor, şi de aceea deduc, că
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vieţuirea conjugală ar consfinţi satisfacerea patimilor josnice. Chiar
bărbaţii şi femeile care pretind a fi evlavioşi, dau frâu liber patimilor
lot senzuale, şi nici nu se gândesc că Dumnezeu îi face răspunzători
pentru cheltuirea energiei lor vitale, care slăbeşte sprijinul vieţii lor
şi vlăguieşte întregul lor sistem nervos.
Legământul căsătoriei acopere păcatele cele mai negre. Unii
bărbaţi şi femei pretinşi evlavioşi îşi degradează trupurile lor prin
satisfacerea patimilor lor stricate care îi scoboară mai pe jos decât
făpturile brute.
Ei abuzează de puterile date de Dumnezeu spre a le păstra în
sfinţenie şi cinste. Sănătatea şi viaţa sunt sacrificate pe altarul patimilor josnice. Puterile superioare şi nobile sunt subjugate poftelor
animalice. Acei ce păcătuiesc în felul acesta, nu-şi dau seama de
urmările umblării lor. Dacă ei ar putea vedea cât de multe suferinţe
îşi atrag asupra-şi, prin satisfacerile lor nedrepte şi păcătoase, atunci
s-ar îngrozi, şi unii ar părăsi, în cele din urmă, umblarea lor păcătoasă, care atrage după sine rezultate atât de înfricoşate. La mulţi, o
astfel de existenţă mizerabilă este moştenită, încât moartea li se pare
[43] mai de preferat decât viaţa,şi mulţi mor de timpuriu, sacrificându-şi
viaţa, în lucrarea lipsită de glorie a satisfacerii patimilor animalice.
Pentru că sunt căsătoriţi, ei gândesc, că nu comit niciun păcat.
Aceşti bărbaţi şi femei vor afla într-o zi, ce însemnează pofta,
şi vor vedea rezultatele satisfacerii ei. Se găsesc patimi tot atât de
josnice în căsătorie, ca şi în afară de căsătorie. Apostolul Pavel
sfătuieşte pe bărbaţi să-şi iubească femeile lor, - „cum a iubit şi
Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea“. „Tot aşa trebuie să-şi
iubească şi bărbaţii nevestele ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte
nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată
trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica“.
— Efeseni 5, 25, 28, 29. Nu este o iubire curată aceea care nună
pe bărbat să facă din femeia sa un instrument pentru satisfacerea
poftelor sale.
Cât de puţini bărbaţi îşi arată iubirea lor în modul arătat de
apostol: „Cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru
ca, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o“, ca să fie „sfântă şi fără
prihană“. Aceasta este calitatea iubirii, în legăturile căsniciei, pe care
Dumnezeu o recunoaşte ca sfântă. Iubirea este un principiu curat
şi sfânt. Pofta pătimaşă nu voieşte să admită nici-o restricţie, şi nu
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vrea să fie condusă sau stăpânită de raţiune. Ea este oarbă faţă de
consecinţe, şi nu voieşte să judece de la cauză la efect. Multe femei
suferă de mare debilitate, şi sunt chinuite de boli, care au fost aduse
asupra lor pentru că legile fiinţei lor n-au fost respectate. Legile
naturii au fost călcate în picioare. Puterea nervoasă a creierului este
risipită de bărbaţi şi femei, pentru că se dedau la acte nefireşti pentru
a-şi satisface patimile lor josnice. Şi acest monstru hidos, această
patimă josnică şi ordinară, îşi asuma delicatul nume de iubire.
Mulţi pretinşi creştini sunt mai mult animalici decât dumnezeieşti. De fapt, ei sunt mai josnici decât toate animalele. Un bărbat,
de felul acesta, degradează pe femeia căreia i-a făgăduit a o hrăni [44]
şi îngriji. El face din ea un instrument pentru a-şi satisface poftele
lui josnice şi senzuale. Foarte multe femei se scoboară a deveni
sclave patimilor senzuale. Ele nu-şi păstrează trupul lor în sfinţenie
şi cinste.
Femeia nu-şi mai menţine demnitatea şi stima de sine pe care
o poseda înainte de căsătorie. Această sfântă întocmire ar fi trebuit
să-i păstreze şi să-i sporească respectul ei de femeie şi de sfântă
demnitate. Bărbăţia ei curată, demnă şi asemănătoare cu Dumnezeu
e mistuită pe altarul poftei senzuale. Ea a fost sacrificată spre a
plăcea soţului ei. Ea îşi pierde curând respectul pentru soţul ei,
care nu respectă legile, cărora făpturile brute le dau ascultare. Viaţa
conjugală devine un jug apăsător, căci iubirea se usucă, şi de obiceiu,
îi ia locul neîncrederea, gelozia şi ura.
Niciun bărbat nu-şi iubeşte cu adevărat femeia dacă ea se supune
liniştită ca să devină sclava sa şi unealta poftelor sale josnice. Prin
supunerea ei pasivă, ea îşi pierde, în ochii lui, valoarea pe care o
poseda altădată. El o vede degradată de la orice treaptă înălţătoare
şi scoborâtă la un nivel josnic, şi curând o bănuieşte, că ea se va
supune poate cu aceeaşi lipsă de rezistenţă, ca să fie degradată şi de
altul, cum a fost de el. El pune la îndoială statornicia şi curăţia ei,
se întoarce de la ea şi îşi caută obiecte noi, cari să trezească şi să
intensifice patimile sale infernale. Aceşti bărbaţi sunt mai răi decât
dobitoacele. Ei sunt demoni, în chip de om. Ei nu cunosc principiile
înălţătoare şi înnobilatoare ale adevărului şi ale iubirii sfinţitoare.
Femeia devine apoi şi ea geloasă pe soţul ei. Ea bănuieşte, că
ei va fi tot aşa de dispus a se adresa ia alta ca şi la ea, când i se
oferă ocazie. Ea vede că el nu este stăpânit de conştiinţă şi nici de
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[45] temere de Dumnezeu. Toate aceste bariere sfinte sunt dărâmate de
patimile desfrânate. Orice însuşire divină a soţului devine sclava
poftei josnice şi brutale.
Lumea este plină de bărbaţi şi femei de felul acesta; şi curăţia,
gustul şi chiar casele luxoase devin, un iad închipuiţi-vă, dacă puteţi,
ce odrasle vor ieşi din asemenea părinţi. Nu vor decade oare copiii
şi mai adânc decât părinţii lor? Părinţii pun pecetea pe caracterul
copiilor lor. Copiii născuţi din asemenea părinţi moştenesc însuşiri
mintale de o calitate mai josnică şi ordinară. Satana hrăneşte orice
tendinţă spre corupţie. Se pune deci întrebarea: Să fie oare femeia
obligată să cedeze neapărat pretenţiilor soţului ci, când ea vede, că el
este stăpânit numai de patimi josnice, şi când raţiunea şi conştiinţa
ei sunt convinse, că făcând astfel îşi aduce vătămare propriului ei
trup, pe care Dumnezeu pretinde să-l păstreze în sfinţenie şi cinste,
şi să-l înfăţişeze înaintea Lui, ca o jertfă vie, sfântă şi neprihănită?
Nu este o iubire curată şi sfântă aceea care mină pe femeie ca să
satisfacă poftele animalice ale soţului ei, în dauna sănătăţii şi vieţii ei.
Dacă ca ar poseda adevărata iubire şi înţelepciune, atunci ea va căuta
să abată mintea soţului ei de la satisfacerea patimilor desfrânate, şi
să i-o îndrepte către subiecte mai înalte şi mai spirituale, şi să-şi
găsească plăcerea în a medita la ele. Poate fi necesar a-i spune cu
modestie şi totuşi cu hotărâre, chiar cu riscul de a-şi atrage dizgraţia
lui, că ea nu poate să-şi înjosească trupul ei şi să se dedea la excese
(abuzuri) sexuale. Ea trebuie să-i amintească într-un mod gingaş şi
amabil, că Dumnezeu are cel dintâi şi cel mai mare drept asupra
fiinţei ei — drept, pe care ea nu-1 poate nesocoti, căci i se va cere
socoteală pentru aceasta, la marea zi a lui Dumnezeu. „Nu ştiţi că
trupul vostru este Templul Duhului sfânt, care locuieşte în voi, şi pe
care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci
[46] aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul
şi în duhul vostru, cari sunt ale Lui Dumnezeu“. — 1 Corinteni 6,
19, 20. „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi ai
oamenilor“. — 1 Corinteni 7, 23.
Femeia şi păstrarea demnităţii ei
Femeia poate face mult, dacă voieşte, prin influenţa ei înţeleaptă,
cu năzuinţele ei înălţătoare, păstrându-şi în sfinţenie şi cinste demni-
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tatea ei de femeie nobilă. Astfel, ea poate salva pe soţul ei şi pe ea
însăşi, făcând o lucrare dublă şi aducându-şi la îndeplinire înalta ei
misiune, sfinţind pe bărbatul ei prin influenţa sa proprie.
În această, problemă grea şi delicată, se cere multă înţelepciune şi
răbdare, cum şi curaj şi tărie morală. Tărie şi har se poate găsi numai
în rugăciune. O iubire sinceră trebuie să fie principiul stăpânitor al
inimii. Iubirea de Dumnezeu şi iubirea de soţul ei, poate fi singurul
motiv drept de acţiune. Dar dacă femeia ajunge să creadă, că ar fi
dreptul soţului ei, de a avea deplină stăpânire asupra trupului ei, şi se
lasă stăpânită de ideea, că trebuie să se supună lui, în orice privinţă,
atunci ea îşi contopeşte individualitatea ei într-a lui. Identitatea ei
este atunci pierdută, şi afundata în a soţului ei. Atunci ea devine mai
mult o maşină, pe care el s-o conducă şi s-o stăpânească, o făptură a
voinţei şi a plăcerii sale. Prin această poziţie pasivă, ea dezonorează
pe Dumnezeu. Ea are o răspundere înaintea lui Dumnezeu, de care
trebuie să ţină seama.
Dacă femeia îşi supune trupul şi spiritul sub stăpânirea soţului
ei, şi e pasivă (supusă) voinţei lui în toate, sacrificându-şi conştiinţa,
demnitatea, şi chiar identitatea ei, atunci ea pierde ocazia de a exercita acea influenţă puternică spre bine, pe care ea ar trebui s-o posede
pentru înălţarea soţului ei. Ea ar putea îmblânzi natura lui aspră,
iar influenţa ei sfinţitoare ar putea avea o înrâurire înnobilatoare, [47]
curăţitoare, şi l-ar face şi pe el să se lupte cu seriozitate pentru a-şi
stăpâni patimile şi a deveni mai spiritual, spre a ajunge împreună
părtaşi de fire dumnezeiască,scăpând de stricăciunea care este în
lume prin poftă. Puterea influenţei poate fi mare spre a conduce
mintea la subiecte înalte şi nobile, trecând peste plăcerile josnice şi
senzuale, după care tinde, în mod firesc, o inimă ne renăscută prin
har. Dacă femeia simte ca, spre a plăcea soţului ei, trebuie să se
scoboare la nivelul cerut de el, când patima animalică este principiul
de bază al iubirii lui, stăpânindu-i acţiunile sale, atunci ea displace
lui Dumnezeu; căci ea neglijează a exercita o influenţa sfinţitoare
asupra soţului ei. Dacă ea simte că trebuie să se supună patimilor
animalice ale soţului. ei, fără vreun cuvânt de protest,atunci nu-şi
înţelege datoria ei, nici faţă de soţ, şi nici faţă de Dumnezeul ei.
Excesul sexual va distruge, într-adevăr iubirea pentru exerciţii de devotament,va răpi creierului substanţa necesară hrănirii sistemului,şi
va istovi vitalitatea în gradul cel mai grav. Nici-o femeie nu trebuie
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să ajute soţului ei în această lucrare de nimicire de sine. Ea n-ar face
aceasta, dacă ar fi luminată şi dacă îşi iubeşte soţul.
Cu cât patimile animalice sunt satisfăcute mai mult, cu atât
mai puternice devin ele, şi cu atât mai violente devin cerinţele lor
după satisfacţie. Fie,ca bărbaţii şi femeile temătoare de Dumnezeu
să se trezească la datoria lor. Mulţi pretinşi creştini sunt loviţi de
paralizie a nervilor şi a creierului din cauza necumpătării în această
direcţie. Putreziciune se află în oasele şi în măduva multora dintre
acei care sunt priviţi ca bărbaţi buni, care se roagă şi plâng, şi care
ocupă posturi înalte,dar ale căror cadavre mânjite nu vor putea trece
niciodată prin porţile cetăţii cereşti. O, de aş putea face pe toţi să
[48] înţeleagă obligaţiile lor faţă de Dumnezeu,de a-şi păstra mintea
şi organismul lor fizic în cea mai bună stare, pentru a aduce lui
Dumnezeu un serviciu desăvârşit!
Fie, ca femeile creştine să se ferească, prin cuvânt şi faptă, de a
aţâţa patimile animalice ale soţilor lor. Mulţi nu mai au nici-o energie
de risipit în această direcţie. Ei şi-au slăbit, încă din copilărie, creierul
şi şi-au subminat constituţia, prin satisfacerea patimilor animalice.
Tăgăduirea de sine şi cumpătarea trebuie să fie lozinca în viaţa
conjugală; şi atunci, când părinţii vor da naştere la, copii, aceştia
nu vor mai fi expuşi la primejdia, de a avea organele morale şi
intelectuale slabe, şi pe cele animalice puternice. Viciul la copii este
aproape universal. Care este cauza acestuia? Cine a pus copiilor
pecetea acestui viciu?
Mintea unui bărbat sau a unei femei nu se degradează deodată
de la curăţie şi sfinţenie la depravare, corupţie şi crimă. E nevoie de
timp, pentru a preschimba omenescul în dumnezeiesc, sau pentru a
degrada pe cei creaţi după chipul lui Dumnezeu, transformându-i în
dobitoace, sau demoni. Prin contemplare (privire), noi ne preschimbăm. Omul, format după chipul Creatorului Său, îşi poate educa
spiritul astfel, încât păcatul, de care îi era scârbă altădată, să-i devină
plăcut apoi. Îndată ce el încetează a veghea şi a se ruga, el încetează
a-şi păzi citadela inimii, şi se dedă la păcat şi crimă. Spiritul ocupă
atunci o treaptă josnică, şi este imposibil a-l mai ridica iarăşi din
corupţie, când puterile morale şi intelectuale au fost deprinse cu
sclavia, şi învăţate să se supună patimilor josnice. Numai un război
continuu, dus împotriva pornirilor desfrânate, sprijinit de influenţa
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înnobilatoare a harului lui Dumnezeu, va atrage mintea către cer, şi
o va deprinde să cugete la lucruri curate şi sfinte.
Mulţi copii sunt născuţi cu patimi animalice dezvoltate într-un
grad înalt, în timp ce puterile morale şi intelectuale sunt slabe. Aceşti [49]
copii au nevoie de cea mai îngrijită educaţie, spre a-i ridica la o
Întărire şi dezvoltare a puterilor lor morale şi intelectuale, şi a face ca
acestea să aibă conducerea. De obicei, copiii nu sunt crescuţi pentru
Dumnezeu. Educaţia lor morală şi religioasă este neglijată. Patimile
animalice sunt întărite continuu, în timp ce facultăţile morale devin
tot mai slabe.
Unii copii încep să-şi aţâţe patimile lor animalice încă din pruncie; şi odată cu creşterea anilor, se dezvoltă şi patimile senzuale,
crescând în putere odată cu dânşii. Ei nu sunt liniştiţi în spiritul lor.
Fetele doresc după societatea băieţilor şi băieţii după a fetelor. Purtarea lor nu e retrasă şi modestă. Ei sunt obraznici şi pripiţi, luându-şi
libertăţi necuviincioase. Deprinderile lor stricate de abuzare de sine
le-au degradat minţile şi le-au murdărit sufletele. Cugetele josnice,
citirea de nuvele, şi de cărţi ordinare, şi romane, le aţâţă imaginaţia
şi-i face apoi să urmeze după pornirile lor stricate.
Munca nu le place, şi când sunt puşi la treabă se plâng de oboseală. îi doare mijlocul îi doare capul, etc. Nu sunt oare acestea
destule motive? Sunt ei obosiţi de muncă? Nu. Totuşi părinţii primesc plângerea lor, şi-i scutesc de lucru şi de răspundere. Acesta
este cel mai mare rău pe care îl pot face pentru ei. Prin aceasta, ei
dau la o parte aproape unica barieră, care ar împiedica pe Satana de
a avea intrare liberă în minţile lor slăbite. Munca folositoare ar fi un
scut, într-o măsură oarecare, de a nu cădea în totul sub stăpânirea
lui.
Învăţătura stricată, care a dominat în trecut, că, din punct de
vedere sanitar, sexele amândouă trebuie să fie amestecate împreună,
[50]
şi-a făcut lucrarea ei vătămătoare.
Dacă părinţii şi îngrijitorii ar da pe faţă cel puţin a zecea parte
din isteţimea, de care se foloseşte Satana, atunci asociaţia aceasta
dintre cele două sexe ar fi aproape nevătămătoare. De fapt, Satana
a avut cel mal mare succes în străduinţele sale, de a vrăji minţite
tineretului; şi amestecarea băieţilor cu fetele a sporit răul de douăzeci
de ori mai mult. Puneţi pe băieţi şi fete la lucru şi daţi-le ocupaţii
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folositoare. Dacă vor fi obosiţi, vor avea mai puţină înclinaţie, spre
[51] a-şi corupe propriile lor trupuri.

Capitolul 3 — Modestia feminină
Femeile nu sunt întotdeauna destul de prevăzătoare, de a se
abţine de la orice aparenţă rea. Nu toate au o purtare înţeleaptă, după
cum se cuvine femeilor evlavioase. Cuvintele lor nu sunt destul de
bine alese şi chibzuite, cum se cere de la femeile care au primit harul
lui Dumnezeu. Ele sunt prea familiare cu fraţii. Le place să stea de
vorba cu ei, se înclină către dânşii, par a dori societatea lor, şi sunt
tare încântate de atenţia lor.
Femeile, pretinse evlavioase, îşi permit multe glume, râsete şi
haz. Toate acestea sunt lucruri necuviincioase şi întristează pe Spiritul lui Dumnezeu. Aceste manifestări dau pe faţă o lipsă de adevăratul sentiment creştin. Tolerarea acestor lucruri nu întăreşte sufletul în
Dumnezeu, ci aduce mare întunecime, îndepărtează pe îngerii curaţi,
nobili şi cereşti şi scoboară pe acei ce le fac la o treaptă josnică.
Surorile trebuie să încurajeze adevărata modestie. Ele nu trebuie
să fie necuviincioase, limbute, şi obraznice, ci modeste şi încete la
vorbire. Ele nu trebuie să fie îndrăzneţe. A fi amabile, bune miloase,
iertătoare şi umilite este cuviincios şi bine plăcut Lui Dumnezeu.
Şi dacă ele iau această poziţie, atunci nu vor mai fi supărate cu
vreo atenţie necuviincioasă, din partea bărbaţilor. Atunci toţi vor
simţi că în jurul acestor femei temătoare de Dumnezeu este un cerc
sfânt de curăţie, care le ocroteşte faţă de orice libertate nejustificată.
Unele femei pretinse evlavioase îşi permit a fi prea fără grije, prea
destrăbălate, şi prea grosolane în manierele lor, şi aceasta duce la
rele grave. Acele femei evlavioase care îşi ocupă spiritul şi inima
cu meditaţii la subiecte, care întăresc curăţia vieţii, şi înalţă sufletul
spre a comunica cu Dumnezeu, nu vor fi abătute cu uşurinţă de la
cărarea dreptăţii şi a virtuţii. Ele vor fi întărite împotriva sofistăriilor
lui Satana şi pregătite a rezista meşteşugurilor lui ademenitoare.
Moda lumii, pofta ochilor şi pofta trupului, şi deşertăciunea
vieţii, sunt în legătură cu căderea celui nenorocit. Se nutreşte tot
ce place inimii fireşti şi unui simţ trupesc. Dacă pofta cărnii ar fi
dezrădăcinată din inimile lor, atunci ele nu ar fi atât de slabe. Dacă
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surorile noastre ar simţi necesitatea, de a-şi curaţi gândurile, şi de
a nu mai suferi niciodată să fie neglijente în purtarea lor, ceea ce
duce la fapte nepotrivite, atunci ele n-ar mai fi în primejdia de a-şi
[52] mânji curăţia lor. Atunci ele ar simţi o astfel de scârbă faţă de acte şi
fapte necurate, încât ele nu vor fi găsite printre acelea care cad prin
ispitele iui Satana, indiferent de unealta, pe care o alege el pentru
aceasta.
Un predicator poate administra lucruri sacre şi sfinte, şi totuşi
să nu fie sfinţit cu inima. El se poate preda pe sine lui Satana, ca să
comită nelegiuiri, şi să corupă sufletul şi corpul turmei sale. Dar dacă
sufletele femeilor,şi tinerelor, care mărturisesc a iubi pe Dumnezeu
şi a se teme de El ar fi înarmate cu Spiritul lui Dumnezeu; dacă
ele şi-ar fi deprins sufletele cu curăţie în cugetare, şi ar fi învăţat să
evite orice aparenţă rea, atunci ar fi sigure faţă de corupţia care ia
proporţii în jurul lor. Apostolul Pavel scria despre sine: „Mă port
[53] aspru cu trupul meu, şi-1 ţin în stăpânire ca nu cumva, după ce am
propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.“ (1 Corinteni 9, 27).
Dacă un predicator al Evangheliei nu are stăpânire asupra patimilor sale josnice; dacă el neglijează să urmeze exemplul apostolului, şi
necinsteşte astfel misiunea şi credinţa sa, prin satisfaceri păcătoase,
surorile, care mărturisesc a fi evlavioase, nu trebuie să se măgulească
nici pentru un moment că păcatul şi crima şi-ar pierde câtuşi de puţin
păcătoşenia sa, pentru că predicatorul lor cutează să comită aşa ceva.
Deoarece bărbaţii, care sunt în posturi cu răspundere, se arată a
fi familiarizaţi cu păcatul, acesta nu trebuie să micşoreze vinovăţia
şi enormitatea acestui păcat în mintea cuiva. Păcatul trebuie să apară
tot aşa de păcătos, şi de respingător, după cum îl prezintă cuvântul
lui Dumnezeu, iar acela care îngăduie păcatul, trebuie să fie în ochii
celor curaţi şi nobili, tot aşa de respingător şi de uricios, fugind de
el, ca de şarpele a cărui muşcătură e mortală.
Dacă surorile ar fi nobile şi ar poseda curăţia inimii, atunci orice
apropiere do corupere, fie ea chiar din partea predicatorului, ar fi
respinsă cu astfel de hotărâre, încât n-ar mai fi repetată niciodată.
Trebuie să fie cuprinse de o grozavă întunecime acele minţi, cari dau
ascultare la glasul seducătorului, pentru că acesta este un predicator,
călcând astfel poruncile lămurite şi hotărâte ale lui Dumnezeu, şi să
se măgulească totuşi, că n-ar fi comis nici un păcat. Nu ne vorbeşte
oare Ioan, că „Cine zice, îl cunosc, şi nu păzeşte poruncile Lui, este
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un mincinos, şi adevărul nu este în el?“ Ce spune legea? „Să nu
comiţi adulter“ Faptul că un bărbat, care mărturiseşte a păzi sfânta
lege a lui Dumnezeu, şi a administra lucruri sfinte, abuzează de
încrederea pe care i-o dă poziţia sa, şi se lasă în voia patimilor
sale, ar trebui să fie în sine destulă dovadă de a face pe o femeie
evlavioasă, să vadă că deşi mărturisirea să o fi înaltă ca cerul, totuşi
orice propunere necurată, care vine de la el, este lucrarea lui Satana [54]
îmbrăcat ca un înger de lumină. Eu nu pot crede că cuvântul lui
Dumnezeu locuieşte în inimile acelora caro se lasă a fi stăpâniţi atât
de uşor de păcat, sacrificându-şi nevinovăţia şi virtutea pe altarul
patimilor desfrânate.
Iubite surori, voi trebuie să evitaţi chiar şi aparenţa răului. în
această generaţie pripită, care este întunecată de corupţie, voi nu veţi
fi sigure, dacă nu veţi fi mereu la pândă. Virtutea şi modestia sunt
rare.
Mă adresez vouă, ca la nişte urmaşe ale lui Isus Hristos, care
faceţi o mărturisire mare şi înălţătoare, să cultivaţi această modestie,
ca pe o piatră scumpă şi nepreţuită. Aceasta vă va păstra virtuoase.
Dacă aveţi vreo speranţă să fiţi luate odată în societatea îngerilor
curaţi şi fără de păcate, şi să vieţuiţi într-o atmosferă, unde nu se află
nici cea mai mică urmă de păcat, atunci cultivaţi modestia şi virtutea.
Numai curăţie, sfântă curăţie, va putea rezista la marea revizuire a
zilei lui Dumnezeu, şi să fie luată într-un cer curat şi sfânt.
Evitaţi aparenţa rea.
Cea mai mică ademenire, ori din ce izvor ar veni ea, care v-ar
invita să comiteţi păcatul, sau să vă luaţi vreo libertate nesigură
pentru persoana voastră, trebuie s-o respingeţi ca pe cea mai mare
insultă pentru demnitatea voastră de femei. Sărutul pe obrazul vostru,
în orice timp şi orice loc, ar trebui să vă facă să respingeţi cu dezgust
pe emisarul lui Satana. Şi dacă aceasta vine de U. unul care ocupă
un post înalt şi care administrează lucruri sfinte, păcatul, în unul ca
acesta, este de o gravitate de zece ori mai mare, şi ar trebui să facă
pe o femeie sau tânără, să-l respingă cu oroare, nu numai din cauza
păcatului pe care l-ar comite, ci şi pentru ipocrizia şi mişelia unuia,
pe care poporul îl respectă şi onorează ca serv al lui Dumnezeu. În [55]
postul său, el administrează lucruri sfinte, şi îşi ascunde mârşăvia
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inimii sale sub mantaua de predicator. Feriţi-vă de orice familiaritate
de felul acesta. Fiţi sigure, că cea mai mică apropiere de felul acesta,
este o dovadă despre o pornire spre desfrânare şi de ochi poftitori.
Cea mai mică încurajare dată în această direcţie, din partea voastră,
orice tolerare a vreuneia din libertăţile menţionate mai sus, este o
dovadă destul de evidentă, că sufletul vostru nu este curat şi cast,
cum ar trebui să fie, şi că păcatul şi crima are farmec pentru voi.
Când am văzut primejdiile şi păcatele printre aceia care mărturisesc lucruri mai bune — ale unei clase care nu este bănuită a fi în
vreo primejdie din partea acestor păcate ale desfrânării — mi-am
pus întrebarea: „O, Doamne, cine va putea sta când Tu Te vei arăta?“
Numai acei cari au mâinile şi inimile curate vor putea rezista la ziua
venirii Sale.
Modestia în purtare.
Mă simt îndemnată de Spiritul Domnului să sfătuiesc pe surorile
cari mărturisesc că sunt evlavioase, să cultive modestia în purtare şi
o rezervă cuviincioasă, cu sfială şi seriozitate. Libertăţile îngăduite
în această generaţie coruptă nu trebuie sa formeze nici o măsură de
conduită pentru urmaşii lui Hristos. Această familiaritate, devenită
ia modă, nu trebuie să existe printre creştinii cari se pregătesc pentru
nemurire. Dacă printre acei cari nu cunosc adevărul, desfrâul, murdăria, adulterul, crima şi uciderea, sunt la ordinea zilei, şi dacă aceştia
refuză a se lăsa stăpâniţi de principiile cuvântului lui Dumnezeu,
cât de important este deci, ca cei care mărturisesc a fi urmaşii lui
Hristos şi care sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu şi îngerii Săi, să
le arate o cale mai bună şi mai nobilă. Cât de important este deci,ca
[56] virtutea şi castitatea lor să stea în contrast izbitor cu purtarea acelei
clase, care e stăpânită de patimi josnice.
Eu mă întreb: când se vor purta surorile noastre tinere cu bunăcuviinţă? Dar eu ştiu, că nici-o schimbare spre mai bine nu se va
putea face, până ce părinţii nu simt importanţa unei mai mari atenţii
la educarea cum trebuie a copiilor lor. Ei trebuie să-i înveţe a fi retraşi
şi modeşti. Ei trebuie să le dea o educaţie practică, să-i înveţe a fi
folositori, a da ajutor şi a servi altora, în loc să aştepte ca să fie serviţi.
Satana stăpâneşte minţile tineretului în general. Părinţi indulgenţi,
voi nu învăţaţi pe fetele voastre deloc tăgăduirea şi stăpânirea de,
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sine. Ele sunt capricioase, şi mândria lor este în creştere. Au fost
lăsate atât timp de capul lor, până ce au devenit încăpăţânate şi
nesupuse, iar voi vă frământaţi mintea, ca să ştiţi, pe ce cale să
mergeţi spre a le salva de la ruină. Satana le face să devină un
proverb în gura necredincioşilor, din cauza neruşinării lor, şi a lipsei
de rezervă şi de modestie feminină.
Tot astfel şi băieţii sunt lăsaţi de capul lor. De abia au ajuns
la vârsta pubertăţii, şi se şi întovărăşesc cu fetele de vârsta lor,
însoţindu-le în drum spre casă şi în-drăgostindu-se unul de altul. Iar
părinţii sunt atât de în totul stăpâniţi de propria lor indulgenţă, şi de
iubirea lor greşită pentru copiii lor, încât nu cutează să apuce în mod
hotărât pe calea, care le-ar aduce o schimbare, şi i-ar face să pună la
restricţii pe copiii lor, care sunt prea grăbiţi.
Multe domnişoare îşi fac ca temă a conversaţiei lor băieţii, iar
băieţii, fetele. Din prisosul inimii vorbeşte gura. Ei vorbesc despre
acele subiecte, către cari simţurile lor se îndreaptă mai mult. îngerul
raportor înregistrează cuvintele acestor băieţi şi fete pretinse creştine.
cât de confuzi şi de ruşinaţi vor deveni ei, când li se vor pune iarăşi
în faţă, la ziua lui Dumnezeu. Există mulţi copii, care sunt un fel de
evlavioşi prefăcuţi. Tinerii care nu fac nici-o mărturisire de credinţă, [57]
sau religie, se smintesc în aceşti ipocriţi, şi se împietresc faţă de
orice străduinţă, care poate fi făcută de către cei ce se interesează
de mântuirea lor. O, de am putea trezi pe taţi şi mame, ca să-şi dea
seama de datoria lor! O, de ar putea fi făcuţi să-şi simtă greutatea
răspunderii care zace asupra lor! Atunci ar da piept cu vrăjmaşul
şi ar câştiga victorii preţioase pentru Isus. Părinţii nu sunt destul
de lămuriţi în această privinţă. Ei ar trebui să-şi cerceteze mai de
aproape viaţa, să-şi examineze cugetele şi motivele, şi să vadă, dacă
exemplul lor de conversaţie şi purtare a fost aşa, cum ar fi dorit, ca
copiii lor să-l urmeze. Lăsaţi deci ca virtutea şi curăţia să strălucească
din cuvintele şi faptele voastre înaintea copiilor voştri.
Există familii, unde soţul şi tatăl nu a cultivat această rezervă,acea bărbăţie demnă şi asemănătoare cu Dumnezeu, pe care
trebuie s-o aibă un urmaş al lui Isus Hristos. El a neglijat să arate
bunătate, amabilitate şi politeţe faţă de soţia sa, pe care a făgăduit
înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor, că o va iubi, respecta şi onora,
cât timp vor fi amândoi în viaţă. Se întâmplă, că o fata angajată la
lucru,să fie liberă şi cam îndrăzneaţă în atenţiile ei pentru aranjarea
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părului,şi să-i placă mult luxul, şi el o iubeşte nebuneşte. El începe
să nu mai fie atât de demonstrativ în atenţia şi iubirea sa, pe care o
avusese altădată faţă de soţia sa. Atunci, fiţi siguri, că Satana e la
lucru. Respectaţi ajutoarea angajată; trataţi-o cu bunătate şi consideraţie, dar nu mergeţi mai departe. Purtaţi-vă astfel, încât ea să nu
înainteze la o familiaritate faţă de soţ.
Dacă ai de rostit cuvinte de amabilitate, şi de arătat fapte de
politeţe, apoi este întotdeauna mai sigur a le arăta faţă de soţia ta.
Aceasta se va dovedi ca o mare binecuvântare pentru ea, şi va aduce
fericire în inima ei, care se va răsfrânge asupra ta. Altfel, femeia îşi
[58] poate îndrepta simpatiile,interesul şi afecţiunile ei către alt bărbat,
afară de soţul ei. Acesta poate fi un membru al familiei, căruia ea îi
încredinţează inima ei şi căruia îi istoriseşte necazurile ei, şi poate
îi destăinuieşte şi intimităţile ei familiare, şi apoi arată preferinţă
pentru a fi împreună cu el.
Satana s-a vârât aici şi dacă ea nu poate fi alarmată şi oprită aci,
unde se află, atunci el o va duce la ruină. Iubite surori, voi nu puteţi
fi destul de prevăzătoare în această privinţă. Dacă aveţi cuvinte de
gingăşie, de iubire şi amabilitate de dat, apoi daţi-le aceluia, pe care
aţi promis înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor, că-1 veţi iubi, onora
şi respecta, cât timp veţi fi în viaţă amândoi. O, dar câte vieţi nu
s-au umplut de amărăciune, prin dărâmarea zidului care înconjura
intimităţile fiecărei familii, pentru a-i păstra curăţia şi sfinţenia.
O a treia persoană a fost atrasă în intimităţile femeii, şi chestiunile ei familiare sunt destăinuite în faţa prietenului deosebit. Aceasta
este planul şiret al lui Satana, de a înstrăina inima soţului şi-a femeii.
O, de ar înceta acest rău! câtă lume n-ar fi scăpat atunci de necazuri!
Păstraţi defectele reciproce în propriile voastre inimi. Spuneţi necazurile voastre numai lui Dumnezeu. El vă poate da sfatul cel bun şi
[59] o mângâiere sigură, care va fi curată, şi fără amărăciune.

Capitolul 4 — Călcarea Legii
Harul şi adevărul sunt făgăduite celui umilit şi pocăit, şi judecăţile sunt pregătite pentru cei păcătoşi şi răsculători. „Dreptatea şi
judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie“. — Psalmii 89, 14.
Un popor nelegiuit şi desfrânat nu va scăpa de mânia lui Dumnezeu,
căci ei şi-au atras deja o astfel de pedeapsă. Omul a căzut, şi lucrarea
sa e pentru întreaga viaţă, fie ea lungă sau scurtă, de a se ridica din
căderea lui, şi a recâştiga, prin Hristos, chipul lui Dumnezeu, pe care
el l-a pierdut prin păcat şi printr-o nelegiuire continuă. Dumnezeu
cere o transformare completă a sufletului, a corpului şi a spiritului,
pentru ca să recâştige starea pierdută prin Adam.
Plin de milă, Domnul Îşi trimite razele Sale de lumină, ca să
arate omului adevărata sa stare. Dar dacă el nu vrea să umble în
lumină, atunci el dă pe faţă o plăcere de a rămâne în întunerec. El
nu va veni la lumină, pentru ca faptele lui să nu fie mustrate.
Domnul a făcut acest legământ deosebit cu vechiul Israel:
„Acum, dacă veţi asculta glasul Meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este
al Meu; îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt“. Exod. 19,
[60]
5-6
El se adresează, la poporul, care păzeşte poruncile Sale, din
aceste zile de pe urmă, zicându-le: „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă,
o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu
Şi l-a câştigat, ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale
Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina lui minunată“. „Prea
iubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de
poftele fireşti care se războiesc cu sufletul“ 1 Petru 2, 9, 11.
Tocmai acest păcat, al desfrânării, care domnea în vechiul Israel,
a fost care a adus asupra lor dizgraţia evidentă a lui Dumnezeu.
Judecăţile lui Dumnezeu, au urmat imediat după păcatul lor odios.
Mii dintre dânşii căzură, iar trupurile lor spurcate? au rămas în pustie.
„Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci
au pierit în pustie. Şi aceste lucruri s-au întâmplat, ca să ne slujească
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nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au
poftit ei. Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum
este scris: Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să
joace! Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură
zi au căzut douăzeci şi trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum
L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi. Să nu cârtiţi, cum au
cârtit unii din ei, cari au fost nimiciţi cu nimicitorul. Aceste lucruri li
s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru
învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel
dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă“. — 1
Corinteni 10, 5-12.
Poporul lui Dumnezeu, dintre toate popoarele din lume, trebuie
să fie model de evlavie, de sfinţenie a inimii şi de pocăinţă. Poporul
pe care l-a ales Dumnezeu, ca tezaur al Său propriu, este somat
să ia o poziţie înălţătoare, nobilă şi sfinţitoare — părtaşi de fire
dumnezeiască, fugind de stricăciunea care este în lume prin poftă.
[61] Dar când acest păcat şi nelegiuire este comis de aceia care fac o
mărturisire atât de înaltă, atunci vina Lor este foarte mare, pentru
că, ei au avut mare lumină, şi, prin mărturisirea lor, ei au luat poziţia
ca popor deosebit al lui Dumnezeu, ca o seminţie aleasă, în inima
cărora este scrisă legea lui Dumnezeu. Dovada credincioşiei lor către
Dumnezeul cerului, ei o dovedesc prin ascultare de legile guvernării
Sale. Ei sunt reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ. Orice păcat,
sau nelegiuire a lor îi desparte de Dumnezeu, şi dezonorează Numele
Său, într-o măsură deosebită, dând ocazie vrăjmaşilor legii sfinte a
lui Dumnezeu, ca să defăimeze cauza şi pe poporul Său, pe care El
l-a numit „o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor al Său deosebit, care să vestească virtuţile Aceluia, care
[62] i-a chemat din întuneric, la lumina Lui minunată“.

Capitolul 5 — Legăturile conjugale
Bărbaţii şi femeile, cari îşi satisfac apetitul lor cu alimente bogate
şi delicatese, îndeosebi cu fripturi de carne şi cu sosuri grase, şi
folosesc băuturi excitante, ca ceai şi cafea, îşi formează un apetit
artificial. Sistemul nervos este zdruncinat, organele de digestie se
îmbolnăvesc şi facultăţile mintale se întunecă, iar patimile desfrânate
sunt aţâţate şi câştigă supremaţia. Pofta devine tot mai nenaturală
şi tot mai greu de stabilit. Circulaţia sângelui nu mai este egală
şi sângele devine necurat. întregul sistem nervos este deranjat şi
cerinţele apetitului devin tot mai neraţionale, şi mai nesăţioase, după
lucruri vătămătoare, până ce se strică în totul.
La mulţi, apetitul strigă după acea buruiană dezgustătoare, tabacul (tutunul) şi bere tare, devenită astfel prin amestecul (dresuri)
otrăvitor şi distrugător de sănătate. Dar mulţi nu se opresc numai
aici. Apetitul lor stricat strigă după băuturi tari, care au o influenţă
şi mai paralizante, asupra creierului. în felul acesta, ei se dedau la
orice abuz, până ce pofta pune stăpânire în totul asupra raţiunii lor;
şi atunci, omul creat după chipul Creatorului său, se coboară pe sine
mai pe jos decât animalele brute. Bărbăţia şi cinstea sunt sacrificate
[63]
împreună pentru poftă.
Se cere timp pentru a toci sensibilităţile minţii. Aceasta se face
în mod treptat, dar sigur.
Satisfacerea apetitului cu mâncăruri delicioase, la început, dă loc
la o poftă bolnăvicioasă, şi pregăteşte calea pentru orice altă poftă,
până ce sănătatea şi intelectul sunt sacrificate pentru plăcere.
Mulţi intră în căsătorie, fără să-şi fi agonisit mai întâi vreo proprietate şi fără să fi moştenit vreo avere. Ei n-au posedat nici-o
tărie fizică sau mintală pentru a-şi agonisi vreo proprietate. Unii
s-au grăbit chiar să se căsătorească, şi au luat asupra lor răspunderi,
despre cari nici idee nu aveau. Ei nu posedau sentimente nobile
şi înălţătoare, şi nu aveau o idee dreaptă despre datoria unui soţ şi
tată, şi cit costă întreţinerea unei familii. Şi ei nu dau pe faţă mai
multă destoinicie, acum, când familia s-a mărit, după cum arată în
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ocupaţiile lor. Acei cărora le lipseşte, în mod serios, acest tact în
afaceri, şi care sunt cei mai puţin destoinici a se întreţine în această
lume, îşi umplu, de obiceiu, casele de copii; în timp ce oamenii
capabili, a-şi aduna avere, n-au în general mai mulţi copii, decât pot
să întreţină. Acei care nu sunt în stare să îngrijească de ei înşişi, nu
trebuie să aibă copii. Aşa a fost cazul că multe odrasle ale acestor
oameni lipsiţi de judecată sunt lăsate să crească ca nişte animale. Ei
nu sunt nici hrăniţi, nici, îmbrăcaţi cum trebuie, şi nu primesc nici
o educaţie fizică sau mintală, şi nimic nu este respectat ca sfânt, în
vorbirea familiară, nici de părinţi, nici de copii.
Instituţia căsătoriei a fost destinată de Dumnezeu ca să fie o
binecuvântare pentru om; dar, în sensul general, ea a fost pervertită
atât de mult, încât s-a făcut din ea un blestem de temut. La intrarea
în căsătorie, mulţi bărbaţi şi femei au procedat, ca şi când unica
chestiune de pus ar fi fost numai, dacă ei se iubesc unul pe altul. Dar
ei trebuie să înţeleagă că asupra lor zace, în căsătorie, o răspundere
[64] mult mai mare decât aceasta.
Ei trebuie să ţină seama, ca odraslele lor să posede sănătate fizică,
şi tăria mintală şi morală.
Dar puţini au procedat după motive înalte, şi au avut consideraţiuni mărinimoase, pe care să nu le poată călca în picioare cu
uşurinţă — obligaţii, pe care societatea le pretinde dela dânşii şi
despre care greutatea influenţei lor familiare avea să mărturisească,
dacă este de sus sau de jos.
Căsătorii nenorocite
Societatea este compusă din familii, iar capii de familie sunt
răspunzători pentru formarea societăţii. Acei care se hotărăsc să
intre în căsătorie, fără să ţină seama că nu vor avea de suferit numai
ei singuri, gândesc că relele nu ar fi atât de mari şi păcatele lor ar fi
relativ mici. Dar mizeria care porneşte din căsătoriile nenorocite e
simţită în odraslele provenite din aceste uniri. Ei au moştenit o viaţă
de mizerie; şi deşi nevinovaţi, totuşi suferă consecinţele blestemate
ale lipsei de prevedere a. părinţilor. Bărbaţii şi femeile n-au niciun
drept să urmeze după pornirile, sau patimile lor oarbe, în raporturile
lor conjugale, şi să aducă în lume copii nevinovaţi, doar ca să-şi dea
seama, că din diferite motive, viaţa nu are decât puţine bucurii, şi
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puţine fericiri, şi de aceea ea este o povară. Copiii moştenesc, în
general, trăsăturile de caracter deosebite, pe care le posedă părinţii;
şi ca adaos la toate acestea, mulţi cresc mari fără să aibă în jurul
lor vreo influenţă salvatoare. Ei sunt prea îngrămădiţi şi murdari,
din cauza sărăciei. Şi cu un astfel de anturaj şi exemple, ce se poate
aştepta dela astfel de copii, când păşesc şi ei în societate? Nimic alta
decât că ei vor decade şi mai adânc pe scara morală, decât părinţii
lor, şi defectele lor vor fi în orice privinţă, mai evidente decât ale
părinţilor. în felul acesta, asemenea clasă de oameni perpetuează
defectele lor, şi lasă posterităţii blestemul sărăciei, al tâmpeniei şi al [65]
degradării. Cel puţin, să nu fi mai adus copii nevinovaţi ia existenţă,
care să se împărtăşească de mizeria lor, şi să transmită defectele lor,
cu o mizerie şi mai mare, din generaţie în generaţie. Aceasta este o
mare cauză a degenerării rasei.
Dacă femeile generaţiilor trecute s-ar fi călăuzit de consideraţiuni
înalte şi ar fi înţeles, că generaţiile viitoare vor fi înnobilate, sau
corupte prin umblarea lor, atunci ele ar fi luat poziţie hotărâtă, şi nu
şi-ar fi putut uni interesele vieţii lor cu bărbaţi care au fost stăpâniţi
de o poftă pătimaşă după băuturi alcoolice şi după tabac, (tutun), care
este o otravă înceată, dar sigură şi mortală, care slăbeşte sistemul
nervos şi degradează facultăţile nobile ale Spiritului. Dacă bărbaţii
rămân alipiţi de aceste obiceiuri josnice, atunci femeile ar trebui să-i
lase să-şi petreacă viaţa singuri, bucurându-se de fericirea acestei
tovărăşii pe care şi-au ales-o. Femeile nu trebuie să se considere pe
ele însele de o valoare atât de mică, incit să-şi unească destinul cu
bărbaţi, care nu sunt stăpâni pe poftele lor, şi a căror, fericire constă
din a mânca, a bea şi a˜şi satisface poftele lor animalice. Femeile
n-au urmat întotdeauna după poruncile raţiunii. De multe ori, ele
au fost conduse de porniri oarbe. Ele n-au simţit, într-o măsură
înaltă, răspunderile care zac asupra lor, de a încheia astfel de legături
de viaţă care să nu pună asupra odraslelor lor pecetea unei morale
josnice, şi a patimii după satisfacerea unui apetit stricat, care distrug
sănătatea şi chiar viaţa. Dumnezeu le consideră răspunzătoare, într-o
mare măsură, pentru sănătatea fizică şi pentru caracterul moral, pe
care îl transmit asupra generaţiilor viitoare.
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Cauzele degenerării rasei
Bărbaţii şi femeile care şi-au corupt propriile lot trupuri, prin
obiceiuri desfrânate, şi-au degradat în acelaşi timp şi intelectul, prin
[66] distrugerea sensibilităţilor fine ale sufletului. Foarte mulţi dintre
acei, care fac parte din această clasă, s-au căsătorit şi au lăsat ca
moştenire, urmaşilor lor, molipsirea propriei lor debilităţi fizice şi
a moralului lor depravat. Satisfacerea patimilor animalice şi a unei
mari senzualităţi au pus pecetea caracteristică asupra urmaşilor lor,
şi aşa s-a transmis din generaţie în generaţie, sporind mizeria omenească, până la un grad înfricoşat, şi duce cu grăbire rasa omenească
la nimicire.
Bărbaţii şi femeile care s-au slăbit şi îmbolnăvit, au avut, în
raporturile lor conjugale, adesea cugete egoiste, îndreptate numai
la fericirea lor proprie. Ei n-au cumpănit în mod serios lucrurile,
dintr-un punct de vedere nobil, sau minaţi de principii înălţătoare,
jude-când la ce s-ar putea aştepta de la urmaşii lor, ci îşi epuizează
energia corpului şi a sufletului, care nu va înălţa societatea, ci o va
coborî tot mai jos şi mai jos.
Unii bărbaţi bolnavi au câştigat adesea simpatiile femeilor cu
o înfăţişare sănătoasă, şi pentru că se iubeau unul pe altul, s-au
simţit liberi în totul, de a se căsători împreună, fără să ţină seama,
că, prin unirea lor, femeia trebuie să sufere, mult sau mai puţin, din
cauza soţului bolnăvicios. În multe cazuri, soţul bolnav îşi recâştiga
sănătatea, în timp ce femeia primeşte boala soţului. Ea face sforţări
peste puterile ei fizice, şi în curând începe a se plânge şi ca, că e
bolnavă. Femeia prelungeşte astfel zilele soţului ei, prin scurtarea
zilelor ei proprii.
Acei care intră în astfel de căsătorii, comit păcatul, de a lua cu
uşurinţă sănătatea şi viaţa dată lor de Dumnezeu, spre a fi folosită
pentru mărirea Sa. Dar dacă acei, care intră în astfel de căsătorii, ar
rămâne singuri, atunci acest păcat, n-ar avea urmări atât de mari.
Astfel copiii sunt constrânşi să sufere boala transmisă asupra
[67] lor. În felul acesta,boala s-a perpetuat din generaţie în generaţie. Şi
mulţi învinuiesc pe Dumnezeu pentru povara cea grea a mizeriei
omeneşti, pe care numai umblarea lor nedreaptă a adus-o asupra lor
ca un rezultat sigur. Ei au adus în societate un neam de oameni slabi,
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transmiţându-i boala prin ereditate, şi au contribuit, în felul acesta la
sporirea suferinţelor omeneşti.
Tinerii să nu se căsătorească cu persoane bătrâne
Un alt caz dăunător tăriei fizice şi valorii morale, din generaţia
prezentă, este, unirea în căsătorie dintre bărbaţi şi femei, cu o prea
mare diferenţă de vârstă între ei. Se întâmplă adesea cazul, că bărbaţii
bătrâni se căsătoresc cu femei tinere.
Dar făcând astfel, viaţa soţului s-a prelungit adesea, în timp ce
femeia a avut de suportat lipsa acelei vitalităţi, pe care ea a transmiso asupra soţului ei bătrân. Nu era de datoria vreunei femei (tinere)
să-şi sacrifice viaţa şi sănătatea, chiar dacă ea a iubit pe unul cu
mult mai în vârstă decât ea, şi a fost voioasă a face un astfel de
sacrificiu. Ea trebuia să-şi stăpânească dragostea, ţinând seama de
* consideraţiuni mai înalte decât propriile ei interese. Ea trebuia să
se gândească la starea copiilor ei, care naşte dintr-o aşa căsătorie.
Iar pentru bărbaţi e şi mai rău, a lua în căsătorie femei mult mai în
vârstă decât ei. Odraslele provenite dintr-o astfel de unire, în care
vârstele se deosebesc prea mult, n-au mintea destul de cumpănită.
De asemenea ei posedă şi defecte fizice. În astfel de familii se dau
pe faţă, de obicei, trăsături de caracter diferite, deosebite, şi adesea
foarte dureroase. Copiii mor adesea de timpuriu, iar la acei care
ajung maturitatea, în multe cazuri, le lipseşte tăria fizică şi valoarea
[68]
morală necesară.
Rareori este pregătit tatăl, cu facultăţile sale slăbite, să-şi crească
cum trebuie tânăra sa familie. Aceşti copii nu trăsături de caracter
deosebite, care necesită mereu o influenţă constrângătoare, altfel ar
merge la o ruină. Ei nu sunt educaţi cum trebuie. Disciplina lor a
fost adesea nesigură şi schimbătoare, din cauza vârstei sale. Tatăl
era supărăcios şi schimbăcios în simţămintele sale. Uneori prea
indulgent,iar alte ori aspru peste măsură.
În astfel de familii, orice lucru merge rău, şi nenorocirile se ţin
lanţ. Asemenea clasă de fiinţe a fost adusă în lume, ca o povară
pentru societate.
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Tristele rezultate ale naşterii prea dese
Acei cari sporesc numărul copiilor lor, când raţiunea le spune, că
moştenirea lor va fi o slăbiciune fizică şi mintală, sunt călcătorii celor
şase porunci din urmă ale legii lui Dumnezeu, care lămureşte datoria
omului către semenul său. Ei îşi fac partea lor la sporirea degenerării
rasei, şi la scoborârea tot mai jos a societăţii, vătămând astfel pe
aproapele lor. Dumnezeu, care ţine astfel socoteala de drepturile
aproapelui, nu se îngrijeşte oare şi mai de aproape de relaţiile lor
intime? Dacă nici-o vrabie nu cade la pământ, fără ştirea Sa, va fi El
oare nepăsător faţă de copiii cari se nasc în această lume, de boala
lor fizică şi mintală, şi de suferinţele lor toată viaţa, într-o măsură
mai mare sau mică?
Nu va face El oare răspunzători pe acei părinţi cărora El le-a dat
putere de judecată, dar care au înăbuşit, aceste facultăţi superioare,
devenind sclavii patimilor lor, când rezultatul este, că generaţiile
trebuie să poarte pecetea slăbiciunii lor fizice, mintale şi morale?
Şi, ca adaos la suferinţele pe care ei le-au transmis asupra copiilor
lor, ci n-au, nici o avere, ci numai sărăcie, de lăsat în urmă, pentru
turma vrednică de milă. Educaţia nu le pot da, şi mulţi nici nu văd
[69] necesitatea pentru aceasta, şi chiar dacă ar vedea aceasta, ei nu au
timp ca să le dea educaţie, şi să-i instruiască, şi le lasă, cât de mult
posibil, moştenirea nenorocită, pe care le-au transmis-o. Părinţii n-ar
trebui să-şi sporească familiile lor mai des de cum ştiu, că copiii lor
pot fi îngrijiţi şi educaţi bine. A pune în braţele mamei din an în
an copii, este o mare nedreptate, ce i se face. Aceasta micşorează,
şi adesea distruge, libertatea femeii, de a se bucura de societate, şi
sporeşte nenorocirile casnice. Prin aceasta copiii lor sunt răpiţi de
îngrijirea, educaţia şi fericirea pe care părinţii ar trebuie s-o simtă ca
datorie a lor, de a le-o înlesni.
Soţul violează votul căsătoriei şi datoriile pe care i le impune cuvântul lui Dumnezeu, când nesocoteşte sănătatea şi fericirea femeii,
prin sporirea poverii şi grijii unui prea mare număr de copii.
„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos Biserica şi
S-a dat pe Sine pentru ea.... Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii
nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe
sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte,
îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica“.
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Noi vedem că această obligaţie sfântă este aproape în totul nesocotită, chiar şi de pretinşii creştini. Ori încotro ne îndreptăm privirile,
vedem femei palide, bolnăvicioase, pline de grije, zdrobite, descurajate şi deznădăjduite. Ele sunt, în general, istovite de trudă, şi energia
lor vitală este epuizată, din cauza naşterilor dese. Lumea este plină
de chipuri de fiinţe omeneşti, cari nu sunt de nici-o valoare pentru
societate. Mulţi au intelectul lor defectuos, şi mulţi, cari posedă din
fire talente, nu le întrebuinţează pentru vreun scop folositor. Ei nu
sunt educaţi, şi motivul pentru aceasta este, că, copiii li s-au înmulţit
mai repede de cum ei au fost în stare să le dea o bună educaţie, şi
[70]
atunci, i-au lăsat să crească aproape ca pe nişte vite.
Îngrijirea copiilor
Copiii din această generaţie suferă împreună cu părinţii lor,
într-o măsură mai mare sau mai mica, pedeapsa violării legilor
sănătăţii. Drumul pe care ei îl apucă, încă din copilărie, este într-o
continuă opoziţie cu legile fiinţei lor. Ei sunt constrânşi să primească
o moştenire mizerabilă de boală şi debilitate, încă de la naşterea
lor, adusă prin obiceiurile rele ale părinţilor lor, care le va influenţa
întreaga lor viaţă, într-o măsură mai mare sau mai mică. Această
stare de lucruri devine tot mai rea, în orice privinţă, prin continuarea
părinţilor de a umbla pe o cale sucită, la educaţia fizică a copiilor
lor.
Părinţii dau pe faţă o neştiinţă indiferentă şi o nepăsare uimitoare, cu privire la sănătatea fizică a copiilor lor, care adesea are, ca
rezultat, distrugerea puţinei vitalităţi rămase ale unei copilării rău
întrebuinţate, şi-i expune ia o moarte timpurie. Veţi auzi de multe
ori pe părinţi plângându-se de providenţa lui Dumnezeu, care le-ar
fi răpit pe copiii lor. Tatăl nostru cel ceresc este prea înţelept ca să
rătăcească, şi prea bun ca să comită vreo nedreptate. Lui nu-I place
să vadă pe făpturile Sale în suferinţă. Mii de copii şi-au ruinat viaţa,
pentru că părinţii n-au lucrat în de acord. cu legile sănătăţii. Ei s-au
condus după impuls, în loc să urmeze după o judecată sănătoasă,
având mereu în vedere bunul mers viitor al copiilor lor.
Primul obiect, care trebuie urmărit în educaţia copiilor este, o
constituţie sănătoasă, care va pregăti calea, într-o mare măsură, pentru educaţia mintală şi morală. Sănătatea fizică şi morală sunt strâns
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unite împreună. O, ce povară enormă de răspundere zace asupra părinţilor, dacă ne gândim, că umblarea lor, înainte de naşterea copiilor
lor, are foarte mult de a face cu dezvoltarea caracterului lor după
[71] naşterea lor!
Mulţi copii sunt lăsaţi să crească fără a li se da mai multă atenţie,
din partea părinţilor lor, de cum dă un bun gospodar animalelor mute
de la curtea sa. Părinţii, îndeosebi, se fac vinovaţi adesea, de a da pe
faţă mai puţină grijă faţă de femeia şi copiii lor, de cum arată faţă de
vitele lor. Un gospodar milos îşi va lua timp şi se va devota, în mod
deosebit a-şi aranja gospodăria cit se poate de bine, şi se va îngriji
îndeosebi, ca preţioşii săi cai să nu fie munciţi peste măsură, hrăniţi
peste măsură, sau adăpaţi când sunt năduşiţi, altfel s-ar ruina. El îşi
va lua timp, şi se va îngriji de vitele sale, altfel ele îşi vor pierde
valoarea, dacă vor fi neglijate, slăbite, sau tratate rău. El le va da
mâncare la timp, şi le va munci numai atât, cât ele nu suferă nici-o
vătămare. Pentru acest scop, el le va hrăni cu cel mai bun nutreţ şi le
va da cantitatea necesară şi la timpuri potrivite.
Urmând astfel, după prescripţiile raţiunii, gospodarii reuşesc să
întreţină vitele lor ca să fie puternice şi sănătoase. Dacă interesul
fiecărui tată faţă de femeia şi copiii lui ar corespunde grijii date
pe faţă pentru vitele sale şi în măsura în care viaţa lor este mai
de preţ decât a animalelor mute, atunci ar avea loc o reformaţiune
desăvârşită în orice familie, şi mizeria omenească ar fi mult mai
redusă.
Necesitatea unei diete sănătoase
Părinţii trebuie să fie foarte cu grije, de a procura cele mai sănătoase alimente, atât pentru ei, cât şi pentru copiii lor, şi în niciun caz
nu trebuie să pună în faţa copiilor lor alimente despre cari raţiunea
lor îi învaţă, că nu ajută sănătăţii, ci aţâţă sistemul, şi deranjează
organele digestive. Părinţii nu studiază de la cauză la efect, cu privire
la copiii lor, după cum fac cu animalele lor mute, şi nu ţin seama
că munca peste măsură, a mânca imediat după o muncă violentă, şi
[72] când este istovit şi năduşit, e vătămător pentru fiinţele omeneşti, tot
aşa, ca şi pentru sănătatea animalelor mute, şi pune temelia pentru o
constituţie slabă, atât la oameni, cât şi la vite.
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În multe cazuri, tatăl dovedeşte mai multă judecată, în această
privinţă, şi arată mai multă grije pentru vitele sale, când sunt mici,
decât pentru femeia sa, când se află într-o situaţie asemănătoare.
Mama, în multe cazuri, înainte de naşterea copilului, e lăsată să
muncească de dimineaţă şi până seara, înfierbântându-şi sângele, la
pregătirea diferitelor feluri de mâncăruri nesănătoase ale familiei şi
ale vizitatorilor, în timp ce ea ar fi trebuit să-şi cultive cu gingăşie
puterile. Pregătirea de mâncăruri sănătoase nu cere decât pe jumătate
cheltuială de muncă şi mijloace, şi aceste alimente sunt mult mai
hrănitoare.
Mama îşi permite adesea, înainte de naşterea copilului ei, ca
să muncească peste puterile ei. Poverile şi grijile ei sunt rareori
uşurate, în acest timp, care în loc să fie, mai pe sus de toate celelalte,
un timp de odihnă, el este de oboseală, de tristeţe şi mâhnire. Prin
muncă peste măsură, din partea ei, ea răpeşte odrasla ei de hrana pe
care natura a prevăzut-o pentru ea, iar sângele încălzindu-se în ea îi
transmite o calitate rea de nutriţie. Copilul este răpit de vitalitatea sa,
cum şi de puterea sa fizică şi mintală. Tatăl ar trebui să studieze cum
să facă pe mamă fericită. El nu trebuie să-şi permită a veni acasă
cu o privire întunecată. Dacă are încurcături în afacerile sale, el nu
trebuie să o tulbure şi pe ea cu asemenea chestiuni, afară numai,
când este necesar a se consfătui împreună. Ea are de suportat grijile
şi cercările ei proprii, şi trebuie să fie cruţată cu gingăşie de la orice
[73]
povară nefolositoare.
Răspunderea părintească
Mama e întâmpinată adesea cu o rezervă rece din partea tatălui.
când nu merge orice lucru tocmai aşa, cum el ar putea dori, el mustră
femeia şi mama, şi pare a fi nepăsător faţă de grijile şi cercările ei
zilnice. Bărbaţii cari fac aceasta, lucrează direct împotriva interesului
şi fericirii lor proprii. Mama se descurajează; speranţa şi bucuria o
părăsesc. Ea merge la lucrul ei în mod mecanic, ştiind că trebuie
făcut, şi în curând ea devine debilă, atât fiziceşte cât şi mintal. Copiii
născuţi din aşa mame sufăr de diferite boli, şi Dumnezeu face pe
părinţi răspunzători, în mare măsură, pentru aceasta; căci obiceiurile
lor rele au grăbit venirea bolii asupra copiilor lor, înainte de a fi
născuţi, şi din care cauză sunt constrânşi să sufere întreaga lor viaţă.
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Unii nu trăiesc decât un scurt timp, din cauza debilităţii lor. Mama
veghează îngrijorată asupra vieţii copilului ci, şi e împovărată de
griji, când e silită să-i închidă ochii la moarte, şi adesea consideră
pe Dumnezeu ca autor al tuturor necazurilor ei, pe când, în realitate,
părinţii sunt ucigaşii copiilor lor.
Tatăl trebuie să păstreze în minte, că tratamentul femeii sale,
înainte de a naşte odrasla ei, va influenţa fizic dispoziţiei mamei, în
vremea sarcinii ei, şi aceasta contribuie foarte mult la dezvoltarea
trăsăturilor de caracter ale copilului, după naştere. Mulţi taţi au
depus atâta osteneală, ca să-şi adune avere, încât au sacrificat, pentru
aceasta, interese mult mai înalte, şi unii bărbaţi au dat pe faţă o
neglijenţă criminală faţă de mamă şi odrasla ei, şi prea de multe ori
viaţa la amândoi a fost sacrificată dorinţei înfocate după strângerea
de avere. Mulţi însă nu suferă imediat greaua pedeapsă pentru faptele
lor rele, şi sunt adormiţi faţă de rezultatul umblării lor. Starea femeii
[74] este uneori mai rea decât a unei sclave, şi în unele cazuri,ea este tot
aşa de vinovată, ca şi soţul ei, pentru risipirea puterilor lor fizice, ca
să câştige mijloace, spre a duce o viaţă după modă. Pentru asemenea
părinţi, este o crimă a avea copii, pentru că urmaşii lor au adesea un
fizic şi o minte bolnăvicioasă şi puţină valoare morală, şi vor purta
în caracterul lor trăsăturile înguste şi egoiste ale părinţilor lor, iar
lumea va suporta blestemul josniciei lor.
Fiţi cumpătaţi în toate lucrările
E de datoria bărbaţilor şi a femeilor, de a proceda cu judecată în
ocupaţia lor. Ei nu trebuie să-şi epuizeze zadarnic forţele lor, căci
făcând astfel, ei aduc suferinţă nu numai asupra lor înşişi, ci, prin
greşelile lor, ei aduc grije şi suferinţă asupra celor pe cari îi iubesc.
Dar ce provoacă atât de multă trudă în viaţă? Necumpătarea în mâncare şi băutură, şi dorinţa după bogăţie duce la această necumpătare
în muncă. Dacă apetitul este însă stăpânit, şi dacă s-ar folosi numai
alimente sănătoase, atunci s-ar economisi o mulţime de mijloace,
încât bărbaţii şi femeile nu vor mai fi siliţi să lucreze peste puterile
lor, violând astfel legile sănătăţii. Dorinţa bărbaţilor şi femeilor de
a-şi aduna avere n-ar fi atât de păcătoasă, dacă, prin străduinţele
lor de a-şi ajunge acest scop, n-ar uita pe Dumnezeu, şi n-ar călca
ultimele şase porunci ale lui Iehova, cari prescriu datoria omului faţă
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de aproapele său, şi se aşează pe ei înşişi în poziţia de a nu putea
preamări pe Dumnezeu prin trupurile şi spiritul lor, care sunt ale
Sale. Dacă, prin goana loc după bogăţie, îşi istovesc forţele lor şi
violează legile fiinţei lor, ei se pun atunci într-o poziţie, de unde nu
pot aduce lui Dumnezeu un serviciu desăvârşit, şi apucă pe calea
păcatului. Proprietatea adunată pe calea aceasta a costat un sacrificiu
[75]
enorm.
O muncă grea şi o grijă chinuitoare face adesea pe tată nervos,
nerăbdător şi aspru. El nu ţine seama de faţa obosită a femeii sale,
care a lucrat cu puterile ei slabe, tot aşa de aspru, ca şi el, care posedă
forţe mai multe. El tolerează a fi năpădit de afaceri, şi prin grija sa
după bogăţie, el pierde, în mare măsură, sensul înaltei sale obligaţii
faţă de familia sa, şi nu apreciază cum trebuie puterea de răbdare
a femeii. El îşi sporeşte adesea gospodăria care cere angajarea de
ajutoare, care, în mod necesar, sporeşte şi lucrul în casă. Femeia îşi
dă seama în fiecare zi, că ea are prea mult de lucru şi peste puterile
ei, totuşi ea munceşte mereu, la gândul, că lucrul trebuie făcut. Ea
continuă să ducă o viaţă de trudă, muncind peste resursele viitoare
de putere, şi trăind din capital împrumutat, şi când ea are nevoie de
această putere, ea nu˜i mai stă la dispoziţie; şi chiar dacă ea nu-şi
pierde viaţa, totuşi constituţia îi este zdrobită şi fără vindecare.
Datoriile mamei trebuiesc micşorate
Dacă tatăl ar face cunoştinţă cu legile fizice, atunci ar înţelege
mai bine obligaţiile şi răspunderile sale. Atunci el ar vedea că s-a
făcut vinovat de păcatul uciderii propriilor săi copii, îngăduind ca
mama să poarte prea multe poveri, şi să muncească peste puterile
ei, înainte de naştere, pentru ca să obţină mijloacele de trai pentru
ei. Asemenea mame alăptează pe copiii lor în tot timpul vieţii lor
suferinde, şi adesea îi duc de timpuriu la mormînt, dîndu-şi puţin
seama, că umblarea lor rea a adus acest rezultat sigur. cât de mult mai
bine ar fi fost, dacă mama copiilor săi ar fi fost dispensată de muncă
obositoare şi de chinuri sufleteşti, şi ar fi lăsat copiilor o constituţie
bună, ca moştenire, şi le-ar da ocazie a-şi duce lupta vieţii, fără a
se sprijini pe proprietatea tatălui, ci numai pe propria lor putere
de energie. Experienţa, dobândită în felul acesta, ar fi pentru ei de [76]
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mai mare valoare, decât case şi ţarine, cumpărate pe preţul sănătăţii
mamei şi a copiilor.
Pentru unii bărbaţi pare în totul firesc a fi ursuzi, egoişti, asprii
şi poruncitori. Ei n-au învăţat niciodată să se stăpânească, şi nu vor
să-şi restrângă simţurile neraţionale, lăsând consecinţele să fie cum
ar fi. Asemenea bărbaţi vor fi răsplătiţi, văzându-şi tovarăşele lor
bolnave şi deznădăjduite, şi pe copiii lor purtând particularităţile
propriilor lor trăsături de caracter neplăcute.
Este de datoria fiecărei perechi căsătorite, să evite cu zel de a
întuneca simţămintele altuia. Ei trebuie să-şi înfrâneze orice expresie
a unei feţe posomorite şi a Vreunui cuvânt pătimaş. Ei trebuie să
urmărească fiecare fericirea celuilalt, atât în chestiuni mici, cât şi în
chestiuni mari, dând pe faţă o amabilitate duioasă în recunoaşterea
faptelor de bunătate şi a mieilor servicii binevoitoare ale altora.
Aceste lucruri neînsemnate nu trebuiesc neglijate, căci ele sunt tot
atât de necesare pentru fericirea bărbatului şi a femeii, ca şi hrana
pentru întreţinerea puterii fizice. Tatăl trebuie să încurajeze soţia
şi mama, ca să se sprijinească pe simpatiile sale mari. Bunătatea,
bucuria şi cuvintele de îmbărbătare din partea aceluia, cu care ea
şi.-a unit fericirea vieţii sale, va fi de mai mare folos pentru ea, decât
orice medicament; iar razele înveselitoare de lumină, pe cari aceste
cuvinte de simpatie le aduc în inima soţiei şi mamei, vor reflecta
înapoi acelaşi sentiment de bucurie asupra inimii tatălui.
Soţul va vedea adesea pe femeia sa chinuită de griji şi slăbită,
îmbătrâni ta înainte de vreme, din cauza muncii pentru pregătirea
de mâncăruri, spre a satisface un gust vicios. El îşi satisface apetitul
şi bea şi mănâncă lucruri, care costă mult timp şi osteneală, spre
a te pregăti, şi care au o tendinţă de a face nervoşi şi iritaţi pe
[77] acei ce le folosesc. Femeia şi mama sunt, (în astfel de împrejurări),
rareori lipsite de dureri de cap, iar copiii suferă efectele mâncării de
alimente nesănătoase, şi o mare lipsă de răbdare şi simpatie se dă pe
faţă între părinţi şi copii. Toţi suferă împreună, căci sănătatea a fost
sacrificată poftei senzuale. Copilului i se transmite deja, înainte de a
fi născut, boala şi pofta nesănătoasă; iar iritabilitatea, nervozitatea, şi
descurajarea, date pe faţă de mamă, va evidenţia caracterul copilului
ei.
În generaţiile trecute, dacă mamele s-ar fi informat, cu privire la
legile fiinţei lor, atunci ele ar fi înţeles, că puterea lor trupească, cum
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şi tonul moralei lor şi a facultăţilor lor mintale, s-ar fi transmis în
mare măsură în copiii lor. Neştiinţa lor, cu privire la acest subiect,
de care depinde atât de mult, este criminală. Printre multe femei ar
fi fost mai bine, dacă n-ar fi devenit niciodată mame. Sângele lor a
fost plin de scrofule, transmise de părinţii lor, şi sporite prin felul
lor greşit de vieţuire. Intelectul a fost scoborât şi subjugat, spre a
servi poftelor animalice, iar copiii născuţi din astfel de părinţi, au
fost nişte sărmani suferinzi, şi de puţin folos pentru societate.
Mamele supra împovărate produc o rasă degenerată
Cea mai mare cauză a degenerării, atât în generaţiile trecute,
cit şi în cea prezentă, este, că femeile şi mamele, cari de altfel ar fi
avut o bună influenţă asupra societăţii, dacă ar fi ridicat stindardul
moral, au fost pierdute pentru societate, din cauza înmulţirii grijilor
familiare, a modei, a gătirii de mâncăruri vătămătoare sănătăţii, şi
aceasta, ca o urmare a desei naşteri de copii. Ea (mama) a fost silită
să suporte nişte suferinţe nefolositoare; corpul e veştejit, iar mintea i
[78]
s-a slăbit, din cauza marei uscăciuni a izvoarelor ei vitale.
Copilul suferă debilitatea mamei, şi în felul acesta se încredinţează societăţii o clasă, de o sărmană folosinţă, din cauza incapacităţii
mamei de a-şi educa copiii, ca să fie folositori societăţii.
Dar dacă aceste mame ar fi dat naştere la mai puţini copii, şi dacă
aceştia ar fi fost îngrijiţi, ca să fie hrăniţi cu astfel de alimente, care
contribuie la sănătatea fizică, şi care le aduce tărie mintală, aşa ca
puterea morală şi intelectuală să predomine asupra celei animalice,
atunci şi-ar fi educat copiii astfel, ca să fie folositori societăţii, ca
nişte podoabe în templul lui Dumnezeu. Dacă părinţii din generaţiile
trecute şi-ar fi păstrat, tu o hotărâre nestrămutată, trupurile supuse
spiritului, şi dacă n-ar fi îngăduit ca intelectul să fie robit de patimile
animalice, atunci, în acest veac, ar fi existat o altă ordine de fiinţe pe
pământ, şi dacă mama, înainte de naşterea odraslei ei, s-ar fi stăpânit
în orice privinţa, dindu-şi seama, că ea pune pecetea caracterului
generaţiei viitoare a societăţii din prezent, n-ar fi avut un caracter
atât de degenerat.
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Mulţumirea
Orice femeie, când este în perspectivă să devină o mamă, oricare
ar fi anturajul ei, să încurajeze mereu o dispoziţie fericită, veselă şi
mulţumită, ştiind că ea va fi răsplătită înzecit pentru toate sforţările
ei în această direcţie, atât în ce priveşte fizicul, cit şi moralul şi caracterul copilului ei. Dar nu numai atâta. Ea poate, prin deprinderea
ei,* de a cugeta la lucruri îmbucurătoare, să încurajeze o stare de
spirit veselă care să se răsfrângă asupra propriei ei fericiri şi să
aducă bucurie spirituală în familia ei şi printre acei cu care ea vine
în legătură, şi aceasta va contribui în mare măsură la sănătatea ei
fizică. Aceasta va da o forţă izvoarelor de viaţă, iar sângele ei nu va
[79] mai circula atât de trândav, ca atunci când ea se lasă stăpânită de
descurajare şi tristeţe. Sănătatea ei mintală şi morală va fi înviorată,
prin uşurarea spiritului. Puterea de voinţă poate rezista impresiilor
minţii, şi va aduce o mare liniştire — nervilor. Copiii care sunt robiţi
de vitalitatea, pe care ei ar fi trebuit s-o moştenească de la părinţii lor,
trebuie să aibă cea mai bună îngrijire. Printr-o respectare de aproape
a legilor fiinţei lor, s-ar stabili o stare de lucruri cu mult mai bună.
Timpul în care copilul este hrănit de la sânul mamei, este unul
dintre cele mai critice. Multe mame, în timpul alăptării copiilor,
şi-au permis să muncească peste măsură şi să-şi încingă sângele,
ocupându-se cu bucătăria, şi prin aceasta copilul este atacat serios,
nu numai prin lapte încins de la pieptul mamei, ci şi din cauză că
sângele ei a fost otrăvit prin dieta nesănătoasă, care îi atîţă întreg
sistemul, şi prin aceasta, hrana copilului este alterată. Copilul este
de asemenea influenţat în rău, prin starea spirituală a mamei. Dacă
ea este nefericită, agitată şi prea sensibilă, şi face să-i izbucnească
patimile, atunci hrana pe care copilul o primeşte de la mama sa este
încinsă, şi adesea produce colici, spasme, şi, în unele împrejurări,
provoacă convulsiuni şi atacuri.
De asemenea şi caracterul copilului este mai mut sau mai puţin
vătămat, prin felul hranei primite de la mamă. Cât de important
este deci ca mama să-şi păstreze o stare de mulţumire sufletească,
în timpul alăptării copilului, şi să aibă o deplină stăpânire asupra
propriului ei spirit. Făcând astfel, hrana copilului nu va fi vătămată,
iar umblarea liniştită şi bine stăpânită a mamei, la tratamentul copilului ei, va contribui foarte mult la formarea spiritului său. Şi dacă
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copilul este nervos şi prea sensibil, purtarea prevăzătoare şi liniştită. [80]
a mamei va avea o influenţă îmblânzitoare şi corectoare, şi sănătatea
copilului poate fi foarte mult îmbunătăţită.
Copiii suferă din cauza supraalimentaţiei
Copiilor li se aduce mare vătămare printr-un tratament nepotrivit.
când plâng li se dă de obiceiu să mănânce, ca să fie liniştiţi, pe
când în cele mai multe cazuri, motivul adevărat al indispoziţiei lor
este mâncarea prea multă, şi aceasta din cauza obiceiurilor rele ale
mamei. Hrănirea prea deasă înrăutăţeşte starea lor şi mai mult, când
stomacul lor este deja încărcat.
Prin aceasta copiii sunt în general siliţi a-şi satisface apetitul,
şi sunt învăţaţi astfel să creadă, că oi trăiesc ca să mănânce. Mama
contribuie foarte mult la formarea caracterului copiilor ei, de când
sunt încă mici. Ea îi poate învăţa, fie ca să-şi stăpânească apetitul,
sau să şi-1 satisfacă peste măsură şi să devină lacomi. Femeia îşi
aranjează adesea planurile ei astfel, ca să aducă o anumită măsură
de lucru la îndeplinire într-o zi, şi când copiii o supără, în loc să-şi
ia timp ca să liniştească pe micuţii supăraţi, şi să le abată atenţia de
la necazul lor, li-se dă adesea să mănânce ca să tacă, care îi dă pace
pentru puţin timp, dar se întâmplă, că se provoacă şi mai mult rău.
Stomacul copiilor se îndoapă cu hrană, când ei n-au deloc trebuinţă
de ea. Tot ceea se cerea de la mamă, era puţin timp şi atenţie. Dar ea
priveşte timpul ei prea preţios, pentru a-l devota distracţiei copiilor
ei. Poate că aranjarea casei ei, de a prezenta mai multă plăcere
vizitatorilor, spre a fi lăudată, şi ca să aibă o masă pregătită după
gustul modei, au în ochii ei mai multă consideraţie decât fericirea şi
[81]
sănătatea copiilor ei.
Indigestia şi urmările ei rele
Necumpătarea în mâncare şi lucrare fac pe părinţi să devină
debili şi nervoşi, şi nedestoinici a încredinţa copiilor lor datoria lor
dreaptă. De trei ori pe zi, părinţii şi copiii se adună în jurul mesei,
încărcate cu diferite mâncăruri fine.
Fiecare porţie deosebită are meritul de a se potrivi, gustului lor.
Poate că mama a muncit la aceasta, până ce s-a istovit şi asudat, şi
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n-ar fi în stare să mănânce nici cea mai simplă mâncare, până ce nu
se odihneşte câtva timp. Dar mâncărurile, pe cari ea le-a pregătit, cu
atâta osteneală, erau în totul nepotrivite pentru ea în acel timp, căci
astfel de mâncăruri împovărează în mod deosebii: organele digestive
când sângele este prea încălzit şi trupul istovit. Acele femei, care
persista astfel în violarea legilor fiinţei lor vor fi silite să plătească
pedeapsa pentru aceasta, în decursul vieţii lor.
Sunt motive destul de logice, de ce sunt atât de multe femei
nervoase în lume, care se plâng de indigestie,1 cu toate relele care
provin din aceasta. Cauza este urmată de efect. Este imposibil pentru
persoanele necumpătate să fie răbdătoare. Ele trebuie să-şi reformeze
mai întâi obiceiurile lor rele, să înveţe a trăi după o dietă sănătoasă,
şi atunci nu va fi greu pentru cineva să fie răbdător. Mulţi par a nu
înţelege legătura pe care o are spiritul faţă de trup. Dacă trupul este
deranjat printr-o hrană nesănătoasă, atunci creierul şi nervii sunt
afectaţi, şi orice lucru mic îi supără pe acei ce sunt chinuiţi, în felul
acesta. Mici greutăţi le- produc o supărare cât muntele de mare.
Persoanele cu o astfel de dispoziţie nu sunt în stare a-şi educa cum
trebuie copiii. Viaţa lor va fi caracterizată de extreme. Uneori ei sunt
foarte indulgenţi, iar alteori stricţi şi asprii pentru lucruri, care nici
[82] nu merită să fie luate în seamă.
Mama goneşte mereu pe copiii din faţa ei, gândind că nu poate
suporta gălăgia provocată de glasurile lor vesele. Dar fără ochiul
mamei, care să-i aprobe sau dezaprobe, la timp potrivit, se ridică
adesea diferende nenorocite, care printr-un cuvânt al mamei s-ar
pune iarăşi în ordine. Dar ei obosesc, dorinţa lor se schimbă, şi
atunci, îşi caută distracţia pe stradă: şi astfel, copiii cei curaţi şi
inocenţi,sunt minaţi în tovărăşii rele, şi tot felul de vorbe rele sunt
insuflate la auzul lor, corupându-le bunele lor moravuri. Mama pare
a fi adesea adormită faţă de interesele copiilor ei, până ce apoi
ea devine dureros întristată, când vede pe copiii vicioşi. Sămânţa
răului a fost semănată în minţilor lor fragede, promiţând o recoltă
abundentă. Şi apoi ea se miră, când constată că copiii ei sunt atât de
porniţi spre rău. Părinţii trebuie Să înceapă încă timpuriu să sădească
în minţile* copiilor principii bune şi drepte. Mama ar trebui să fie
împreună cu copiii ei cât de mult posibil, şi să semene sămânţa
preţioasă în inimile lor.
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Timpul mamii aparţine, într-un mod deosebit, copiilor ei. Ei
au un drept la timpul ei, pe care nimeni altul nu-l are. În unele
cazuri, mamele au neglijat disciplina copiilor lor, pentru că aceasta
le-ar fi cerut prea mult din timpul lor, pe care timp, ele gândesc că
trebuie să-l folosească în bucătărie, sau pentru a-şi pregăti propria lor
îmbrăcăminte şi a copiilor lor, după modă, spre a întări mândria în
inimile lor tinere. Spre a face pe copiii lor să tacă, ele le dau prăjituri
sau dulceţuri, aproape în fiecare ceas din zi, iar stomacurile lor sunt
încărcate cu alimente vătămătoare şi la timpuri neregulate. Feţele
lor. palide dau mărturie despre faptul, că mamele fac tot ce le stau în
putere, ca să nimicească forţele de viaţă rămase ale sărmanilor lor
copii. Organele digestive sunt încordate neîncetat şi nu li se dă deloc
timp de odihnă. Ficaţii devin inactivi şi sângele necurat; iar copiii
sunt bolnavi şi supărăcioşi, pentru că ei sunt adevăraţii suferinzi,
din cauza necumpătării, şi este imposibil pentru ei să dea pe faţă [83]
răbdare.
Părinţii se miră, că copiii lor sunt mult mai greu de stăpânit,
ca de obicei. În cele mai multe cazuri administrarea lor proastă
l-a făcut aşa. Calitatea hranei, pe care ei o aduc pe mesele lor, şi
stimularea copiilor să mănânce, aţâţă neîncetat patimile animalice şi
slăbesc facultăţile morale şi intelectuale. Foarte mulţi copii capătă
boala indigestiei încă din tinereţa lor, din cauza procedeului greşit al
părinţilor faţă de copiii lor, când sunt mici. Părinţii vor fi chemaţi
să-şi dea socoteala înaintea lui Dumnezeu pentru astfel de procedare
faţă de copiii lor.
Mulţi părinţi nu dau copiilor lor învăţături de stăpânire de sine.
Ei le satisfac apetitul, şi le îngăduie să-şi formeze, încă din copilărie,
obiceiurile lor, de a mânca şi bea după gusturile lor proprii. Astfel
vor fi obiceiurile lor, în general, după cum şi le-au format în copilărie.
Gusturile lor n-au fost restrânse şi pe măsură ce ei cresc în vârstă,
ei îşi satisfac nu numai obiceiurile lor ordinare de necumpătare, ci
merg mai departe. Ei îşi aleg tovărăşiile lor corupte, şi nu suferă,
ca părinţii să le pună vreo restricţie. Ei lasă frâu liber patimilor lor
corupte, şi n-au decât puţin respect pentru curăţie sau virtute, Acesta
este motivul pentru care este atât de puţină curăţie şi valoare morală
printre tinerii din zilele noastre şi aceasta este marea cauză de ce
bărbaţii şi femeile se simt atât de puţin obligaţi să asculte de legea
lui Dumnezeu. Unii părinţi nu au stăpânire asupra lor înşişi. Ei nu-şi
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stăpânesc poftele lor bolnăvicioase, sau pornirile lor pătimaşe; de
aceea ei nu pot să dea educaţie copiilor lor, cu privire la înfrânarea
[84] apetitului lor, şi să-i înveţe stăpânire de sine.
Erori în educaţie
În timpul celor dintâi şase sau şapte ani din viaţa copilului,
trebuie dată o atenţie deosebită educaţiei fizice, mai mult decât
educaţiei intelectuale. După această perioadă, dacă constituţia fizică
este bună, trebuie a se da atenţie la amândouă. Pruncia se întinde
până la vârsta de şase sau şapte ani. până la această vârstă, copiii
trebuiesc lăsaţi, ca nişte mieluşei, să alerge în jurul casei şi în curte,
sărind şi jucându-se în zburdălnicia spiritului lor, liberi de grije şi
supărare.
Părinţii, şi mai cu seamă mamele, ar trebui să fie singurii învăţători ai copiilor lor, până la această vârstă. Ei nu trebuie a le da
încă educaţie din cărţi. Copiii sunt în general curioşi ca să cunoască
lucrurile din natură. Ei cer informaţii, cu privire la lucrurile pe care
le văd şi le aud, şi părinţii trebuie să le ofere ocazie, de a se instrui,
răspunzându-le cu răbdare la aceste mici întrebări. În felul acesta,
ei pot câştiga avantajul, de a lua-o înaintea vrăjmaşului şi a întări
spiritul copiilor lor, prin se-mănarea seminţei bune în inimile lor,
şi să nu le lase loc pentru ca cea rea să prindă rădăcină. Ceea ce
trebuie copilului, în vârsta fragedă a formării caracterului lui, este,
instrucţiunea iubitoare a mamei.
Prima lecţiune a copilului
Cea mai principală şi importantă lecţiune, pe care trebuie s-o
înveţe copilul, este înfrânarea la timp a apetitului. Este de datoria mamelor de a satisface necesităţile copiilor lor, liniştindu-i şi
abătându-le mintea de la supărarea lor, în loc să le dea mâncare
făcându-i prin aceasta să creadă, că mâncarea ar fi remediul relelor
din viaţă.
Dacă părinţii ar duce o viaţă sănătoasă, fiind mulţumiţi cu o dietă
[85] simplă, atunci ar fi scutiţi de multe cheltuieli.
Atunci tatăl n-ar mai fi obligat să muncească peste puterile sale,
pentru a satisface necesităţile familiei sale. O dietă simplă şi hră-
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nitoare, nu ar avea o înrâurire aţâţătoare pentru sistemul nervos şi
pentru patimile animalice, şi el n-ar mai fi ursuz şi supărăcios. Dacă
el s-ar împărtăşi numai de alimente simple, mintea sa ar fi limpede,
şi nervii săi liniştiţi şi cu un trup curat, el n-ar mai avea nici un gust
stricat iar generaţia prezentă ar ii într-o stare mult mai bună, de cum
este acum. Dar chiar acum, în această ultimă perioadă, tot se mai
poate face ceva pentru îmbunătăţirea stării noastre. Este necesară o
cumpătare în toate lucrurile. Un tată cumpătat nu se va plâng, că nu
are mai multe feluri de mâncare pe masă. Un mod de viaţă sănătos
va îmbunătăţi starea familiei în orice sens, şi va da timp femeii şi
mamei, ca să se devoteze copiilor ei. Cea mai importantă problemă
de studiu pentru părinţi va fi: Pe ce cale să instruiască pe copiii
lor, spre a fi folositori în această lume şi în cea viitoare. Asemenea
părinţi înţelepţi, sunt mulţumiţi a vedea pe copiii lor îmbrăcaţi cu
hăinuţe plăcute, curate şi confortabile, libere de broderii şi podoabe.
Străduinţele lor serioase vor fi, ca să vadă pe copiii lor posedând.
podoabe sufleteşti, frumuseţea unui spirit blând şi liniştit,care este
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
Altarul familiar
Înainte de ce tatăl creştin să-şi părăsească familia sa, spre a merge
la lucrul său, el îşi va aduna familia în jurul său, şi îngenunchind
înaintea lui Dumnezeu, el îi va încredinţa purtării de grije a Arhipăstorului. El va merge apoi la lucrul său, cu iubirea şi binecuvântarea
femeii sale, cum şi cu a copiilor săi, cari să-i facă inima fericită în
tot timpul orelor sale de muncă. Iar acea mamă, care s-a sculat la
datoria ei, îşi va cunoaşte obligaţiile care zac asupra ei, faţă de copiii
[86]
ei, în lipsa tatălui
Ea va simţi că trăieşte pentru soţul şi pentru copiii ei; învăţând
cum trebuie pe copiii ei, deprinzându-i cu obiceiuri cumpătate şi
cu stăpânire de sine, şi instruindu-i cu privire la datoria lor faţă
de Dumnezeu ea îi face destoinici să fie folositori în lume, spre
a ridica stindardul moralei în societate, şi a respecta şi asculta de
legea lui Dumnezeu. O mamă evlavioasă îşi va instrui cu răbdare
şi stăruinţă pe copiii ei, dându-le ordin peste, ordin, şi prescripţie
peste prescripţie, dar nu într-un mod aspru şi impunător, ci în iubire
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şi gingăşie; şi în. felul acesta, ea le va câştiga inima. Ei vor preţui
atunci lecţiunile iubirii, şi vor asculta cu bucurie de instrucţiunile ei.
Distracţii pentru copii
În loc să gonească copiii din faţa ei, ca să nu o deranjeze, cu
gălăgia lor, şi cu cerinţele lor numeroase, ea va simţi, că timpul ei nu
poate fi întrebuinţat mai bine, decât îmblânzind şi liniştind sufletele
lor neliniştite şi active, cu distracţii, sau cu ocupaţii uşoare şi fericite.
Mama va fi răsplătită cu prisosinţă pentru străduinţele ei depuse şi
pentru timpul, pe care ea îl pierde procurând distracţii pentru copiii
ei.
Copiii iubesc tovărăşia. Ei nu se pot bucura singuri, şi mama
trebuie să simtă, că în cele mai multe cazuri, jocul copiilor ei trebuie
să fie, — dacă sunt în casă, — în camera pe care o ocupă ea. Atunci,
ea poate avea o supraveghere generală asupra lor, şi ar fi în stare
să aplaneze micile neînţelegeri dintre ei, când recurg la ea, şi să
îndrepte obiceiurile lor rele, sau manifestările egoismului, sau ale
patimilor, şi să călăuzească minţile lor în direcţia cea bună. Ceea ce
face bucurie copiilor, ei gândesc că place şi mamei, şi este în totul
firesc pentru ei, de a întreba pe mama, cu privire la micile lor greutăţi.
Iar mama n-ar trebui să rănească inima copilului ei sensibil, prin
[87] tratarea chestiunii cu indiferenţă, sau prin refuzul de a se deranja
cu asemenea chestiuni mici. Aceea ce pare slab pentru mamă, e
mare pentru copii. Şi un cuvânt de corijare sau mustrare, la timp
potrivit, se va dovedi adesea de mare valoare. Un semn de aprobare,
un cuvânt de încurajare şi de laudă, din partea mamei, va face să
pătrundă o rază de soare în inimile fragede ale copiilor pentru o zi
întreagă.
Cea dinţii educaţie, pe care copiii trebuie s-o primească dela
mama, trebuie să fie în privinţa sănătăţii lor fizice. Trebuie a li se
da numai hrană simplă, de o calitate care să contribuie la cea mai
bună stare de sănătate, şi care trebuie să fie luată numai la ceasuri
regulate, şi nu mai mult de trei ori pe zi, două mase pe zi ar fi şi mai
bine. Dacă copiii sunt bine disciplinaţi, ei vor învăţa să înţeleagă, că
nu pot obţine nimica prin strigăte sau mânie. O mamă înţeleaptă, la
educarea copiilor lor, nu va avea în vedere numai tihna (confortul)
ei din prezent, ci şi binele lor viitor. Şi cu scopul acesta, ea va învăţa
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pe copiii ei importanta lecţiune a stăpânirii apetitului, şi tăgăduirea
de sine, adică să mănânce, să bea şi să se îmbrace sănătos.
O familie bine disciplinată, care iubeşte şi ascultă pe Dumnezeu
va fi veselă şi fericită. Tatăl, când se întoarce de la munca sa zilnică,
nu va aduce grijile sale în familie. El va simţi, că cercul căminului
şi al familiei sunt prea sfinte, spre a-l întuneca cu griji tulburătoare.
Iar când părăseşte familia, el nu va lăsa acasă pe Mântuitorul Său
şi religia sa, ci vor fi însoţitorii săi. Influenţa cea dulce a casei
sale, binecuvântarea femeii sale, şi iubirea copiilor săi, îi fac povara
zilnică uşoară, şi se întoarce acasă cu pace şi bucurie în inima sa, cu
cuvinte de îmbărbătare pentru femeia şi copiii săi, cari aşteaptă să
zică bun venit sosirii sale. când el îngenunche împreună cu familia sa,
la altarul de rugăciune, ca să aducă mulţumirile sale lui Dumnezeu
pentru purtarea sa de grije şi pentru iubiţii Săi, în timpul zilei, îngerii
lui Dumnezeu iau parte şi ei, şi duc rugăciunile fierbinţi ale părinţilor [88]
temători de Dumnezeu la cer, ca un miros bine plăcut, care se va
întoarce înapoi în binecuvântări.
Părinţii trebuie să întipărească în mintea copiilor lor, că e păcat
a consulta gustul şi a aduce vătămare stomacului. Ei trebuie să le
întipărească în suflet, că prin violarea legilor fiinţei lor, ei păcătuiesc
împotriva Făcătorului lor. Copiii educaţi în felul acesta nu vor primi
cu neplăcere restricţiile. Ei nu se vor lăsa stăpâniţi de o fire agitată
şi neîmpăciuitoare, şi vor fi într-o mult mai bună stare de a se bucura
de viaţă. Asemenea copii vor fi mai pregătiţi şi vor înţelege mai
limpede obligaţiile lor morale. Copiii care au fost deprinşi a renunţa
la voinţa şi dorinţele lor pentru a împlini voinţa părinţilor, vor fi
cu atât mai dispuşi şi gata a supune voinţa lor lui Dumnezeu, şi a
se lăsa călăuziţi de Spiritul lui Hristos. Motivul pentru care atât de
mulţi dintre aceia, care susţin a fi creştini, au o mulţime de cercări,
şi împovărează comunitatea, este, că ei n-au fost lăsaţi de capul lor
ca să-şi formeze singuri caracterul. Obiceiurile lor sucite şi ciudate,
şi dispoziţiile lor rele n-au fost corijate. Ei n-au fost învăţaţi ca să-şi
supună voinţa lor voinţei părinţilor. întreaga lor experienţă religioasă
este influenţată de educaţia, pe care au primit-o în copilărie. Ei n-au
fost ţinuţi de scurt; ci au crescut nedisciplinaţi, şi acum, în experienţa
lor religioasă, le vine greu a se supune acelei discipline curate, pe
care o învaţă cuvântul lui Dumnezeu. Părinţii ar trebui să înţeleagă
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răspunderea, care zace asupra lor, de a instrui pe copiii lor, cu privire
la experienţa lor religioasă.
Acei care privesc căsătoria, ca o întocmire sfântă a lui Dumnezeu,
şi păstrată ca un principiu sfânt al Său, se vor conduce după ordinele
raţiunii. Ei vor chibzui cu îngrijire rezultatele fiecărui privilegiu, pe
care îl oferă căsătoria. Asemenea perechi vor simţi că copiii lor sunt
[89] nişte mărgăritare preţioase încredinţate păstrării lor de Dumnezeu
pentru ca, prin disciplina lor, să îndepărteze din caracterul lor părţile
noduroase, pentru ca să se arate strălucirea lor. Ei se vor simţi sub
cea mai solemnă obligaţie, de a forma caracterele lor astfel, pentru
ca să facă bine în viaţa lor, binecuvântând pe alţii cu lumina lor, şi
fă-când lumea, în care trăiesc, să devină mai bună, şi pentru ca în
cele din urmă să devină destoinici pentru o viaţă mai superioară,
pentru o lume mai bună, ca să strălucească, pururea înaintea lui
Dumnezeu.
E. G. White.

